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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau 

vadinama perkančiąja organizacija arba Kalėjimų departamentas) numato įsigyti kompiuterinę 

techniką supaprastinto atviro konkurso būdu. Perkančiosios organizacijos adresas: L. Sapiegos g. 1, 

LT-10312, Vilnius Tel. (8 5) 271 9003, faksas (8 5) 271 9007, įstaigos kodas 288697120, įgaliotas 

asmuo –  Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Jūratis Meškauskas, tel. 

(8 5) 271 90 66, elektroninio pašto adresas jūratis.meskauskas@kaldep.lt ir Infrastruktūros ir turto 

valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Matulevičius, tel. (8 5) 271 90 09, elektroninio 

pašto adresas jonas.matulevicius@kaldep.lt. 

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). 

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), perkančiosios 

organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėmis, kitais viešuosius pirkimus ir pirkimo objektą 

reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis, vykdant 

pirkimą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – konkurso sąlygos). 

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS, taip pat perkančiosios organizacijos 

internetiniame tinklalapyje adresu www.kalejimudepartamentas.lt. 

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

1.6. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoti ūkio 

subjektai atitinkantys tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus nurodytus šių sąlygų 3 dalyje.  

1.7. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. 

1.8. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:  

1.8.1. skelbimas apie pirkimą; 

1.8.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais); 

1.8.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus 

(jeigu bus); 

1.8.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 

1.9. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia 

informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir 

tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Perkančiosios 

organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Perkančioji organizacija numato pirkti kompiuterinę techniką. Perkamai įrangai 

keliami techniniai reikalavimai pateikti Konkurso dokumentų 2 priede „Techninė specifikacija“  

(toliau – Konkurso dokumentų 2 priedas). 

2.2. Kompiuterinės technikos garantinio remonto laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 

mėnesiai. 

2.3. Kompiuterinė  technika turi būti pristatyta ir parengta eksploatacijai pagal techninės 

specifikacijos reikalavimus  ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo-

pardavimo sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.  

2.4. Šis pirkimas į dalis neskirstomas. 

 

 

mailto:jūratis.meskauskas@kaldep.lt
mailto:jonas.matulevicius@kaldep.lt
http://www.kalejimudepartamentas.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir 

pateikti Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija 

kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo 

rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Jei bendrą pasiūlymą 

pateikia ūkio subjektų grupė, Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją teikia tik 

ūkio subjektas, atstovaujantis ūkio subjektų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą, o Tiekėjo 

deklaraciją turi pateikti visi ūkio subjektų grupės nariai, pateikiant saugiu elektroniniu parašu 

pasirašytą dokumentą elektroninėje formoje. Tiekėjas privalo atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus: 

1 lentelė. Bendrieji kvalifikacijos reikalavimai 

Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 

3.1.1. 

 

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, 

vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis 

narys (nariai), turintis (turintys) teisę 

juridinio asmens vardu sudaryti 

sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar 

kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis 

(turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 

tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, 

dėl tiekėjo (juridinio asmens) per 

pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, jo 

organizavimą ar vadovavimą jam, už 

kyšininkavimą, tarpininko 

kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, 

kredito, paskolos ar tikslinės paramos 

panaudojimą ne pagal paskirtį ar 

nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų 

duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, 

nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą 

ar realizavimą, nusikalstamu būdu 

įgytų pinigų ar turto legalizavimą,  dėl 

kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo 

darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 

sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus nusikaltimus. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos 

ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos ar valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

dokumentas (originalas arba tinkamai 

patvirtinta kopija)*, išduotas ne anksčiau kaip 

60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra 

priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija. 
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3.1.2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, su kreditoriais sudaręs 

taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių 

susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai 

tiekėjas prisiima tam tikrus 

įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka 

savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar 

jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs 

savo veiklos arba jo padėtis pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam 

nėra iškelta restruktūrizavimo, 

bankroto byla arba bankroto procesas 

nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra 

siekiama priverstinio likvidavimo ar 

susitarimo su kreditoriais procedūros 

arba jam nėra vykdomos analogiškos 

procedūros pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, įstatymus. 

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas 

dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra 

bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta 

restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas 

bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra 

siekiama priverstinio likvidavimo procedūros 

ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš 

teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 

60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas 

išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas 

ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 

toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra 

priimtinas. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija 

2) Tiekėjo deklaracija, (4 priedas), 

patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais 

sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs 

savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies 

išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad 

tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos 

sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, 

nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar 

susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra 

tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali 

deklaracija, jei atitinkamoje šalyje 

neišduodamas minėtas dokumentas arba jis 

neapima visų keliamų klausimų. 

Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje 
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3.1.3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo 

arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per 

pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už nusikalstamas veikas 

nuosavybei, turtinėms teisėms ir 

turtiniams interesams, intelektinei ar 

pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir 

verslo tvarkai, finansų sistemai, 

valstybės tarnybai ir viešiesiems 

interesams, išskyrus šių konkurso 

sąlygų 3.1.1  punkte išvardytas veikas. 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos išduota pažyma fiziniam 

asmeniui – apie jo teistumą (neteistumą), 

juridiniam asmeniui – pažyma apie teismo 

priimtus sprendimus, teismo išduotas išrašas iš 

teismo sprendimo, jei toks yra, arba valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba šalies, kurioje yra registruotas 

tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, 

kompetentingos teismo ar viešojo 

administravimo institucijos išduota pažyma, 

išduota ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) 

dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra 

priimtinas. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija 

3.1.4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių mokėjimu pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, 

kurioje yra perkančioji organizacija, 

reikalavimus. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos 

arba valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra 

registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės 

institucijos išduota pažyma, išduota ne 

anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 

dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas jo 

galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija 

3.1.5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su socialinio draudimo 

įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, ar šalies, kurioje yra 

perkančioji organizacija, reikalavimus. 

Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio 

socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su 

Valstybinio socialinio draudimo fondo 

administravimu, arba valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas 

tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos 

išduota pažyma, išduota ne anksčiau kaip 
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60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas 

išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas 

ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 

toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra 

priimtinas. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

3.1.6. Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. 

Tiekėjo registravimo pažymėjimo patvirtinta 

kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys 

tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės 

įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta 

toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) 

išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, 

liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

3.1.7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo, kurį perkančioji 

organizacija gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte 

vartojama sąvoka „profesinis 

pažeidimas“ suprantama kaip 

profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 

tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu 

profesinės etikos normų momento 

praėjo mažiau kaip vieni metai, arba 

kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų 

saugos ir sveikatos, aplinkosaugos 

teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, 

kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta 

administracinė nuobauda, o tiekėjui, 

kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė 

sankcija, nustatyta Lietuvos 

Respublikos įstatymuose, kai nuo 

sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši 

sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo 

mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime 

dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra 

juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 

(Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012,  

Nr. 42-2041) (toliau – Konkurencijos 

įstatymas) 5 straipsnį, toks pažeidimas 

pagal šį punktą laikomas profesiniu, 

jeigu nuo sprendimo paskirti 

Konkurencijos įstatyme nustatytą 

ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos 

praėjo mažiau kaip 3 metai. 

Tiekėjo deklaracija (4 priedas) 

Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje 
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2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo 

reikalavimai: 

Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 

3.1.8. Tiekėjas turi teisę turėti 

siūlomos įrangos gamintojo 

(gamintojų) arba jo įgaliotų 

atstovų suteiktą teisę platinti 

siūlomą įrangą. 

Siūlomos techninės įrangos gamintojo išduoti 

galiojantys dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjui 

yra suteikta teisė platinti siūlomą įrangą. 

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 

3.1.9. Tiekėjas per paskutinius tris 

metus arba per laiką nuo 

įregistravimo dienos, jei veiklą 

pradėjo vykdyti vėliau, turi būti 

sėkmingai įvykdęs bent vieną 

sutartį, susijusią su tarnybinių 

stočių, saugyklų ir tinklinės 

įrangos pardavimu ir įdiegimu), 

kurios vertė ne mažesnė kaip 

0,7 pasiūlymo vertės. 

Įvykdytų sutarčių, susijusių su siūlomų prekių 

tiekimu, per paskutinius tris metus arba per laiką nuo 

įregistravimo dienos, jei veiklą pradėjo vykdyti 

vėliau, sąrašas (pagal 3 priedo lentelę), nurodant 

sutarties pavadinimą, trumpą sutarties objekto 

aprašą, vertę, sutarties pradžios ir pabaigos datas, 

užsakovą. Pateikti užsakovo pažymą apie tinkamai 

įvykdytą sutartį. Jeigu užsakovai, nevykdo veiklos ar 

dėl kitų priežasčių negali išduoti tokios pažymos, 

Tiekėjas pateikia savo deklaraciją. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

Pastaba. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti 

arba patikslinti pateiktą informaciją, gali atskiru 

prašymu paprašyti pateikti nurodytų sutarčių 

patvirtintas kopijas* arba išrašus iš sutarčių bei 

pirkimo objektą apibūdinančius dokumentus, taip pat 

gali žodžiu ar raštu tikrinti šią informaciją tiesiogiai 

pas sutarčių sąraše nurodytus prekių gavėjus. 

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos 

3.1.10. Tiekėjas turi būti siūlomos 

techninės įrangos gamintojo 

įgaliotas atlikti siūlomos 

techninės įrangos garantinį 

remontą arba sutarties 

vykdymui turėti susitarimą su 

ūkio subjektu, siūlomos 

techninės įrangos gamintojo 

įgaliotu atlikti šios techninės 

įrangos garantinį remontą. 

Siūlomos techninės įrangos gamintojo išduoti 

galiojantys dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas 

yra įgaliotas atlikti siūlomos techninės įrangos 

garantinį remontą. Jei garantinį remontą atliktų kitas 

ūkio subjektas, tiekėjas turi pateikti sutarties 

patvirtintą kopiją* su tuo ūkio subjektu dėl 

garantinės įrangos remonto. Pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija. 

3.1.11 Tiekėjas sutarties vykdymui turi 

perkančiajai organizacijai 

internetu prieinamą pagalbos 

tarnybos sistemą (angl. Service 

Desk), leidžiančią registruoti 

incidentus, problemas ir 

gedimus, daryti ataskaitas 

įvairiais pjūviais (incidentai, 

problemos ir gedimai 

filtruojami pagal šiuos 

kriterijus: nepradėta, vykdoma, 

įvykdyta). 

Pagalbos tarnybos sistemos (angl. Service Desk) 

aprašymo, patvirtinančio pagalbos tarnybos sistemos 

(angl. Service Desk) atitiktį nustatytiems 

reikalavimams, arba lygiaverčio dokumento tinkamai 

patvirtinta kopija, pateikiant jos internetinį adresą, 

laikiną vartotojo vardą ir slaptažodį. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija 

 

3.1.12. Tiekėjas sutarties vykdymui 

privalo turėti kompetenciją bei 

kvalifikuotus specialistus, kurie 

Tiekėjo specialistų sąrašas, specialistų gyvenimo 

aprašymai (CV). Pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija. 
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atitiktų žemiau nurodytus 

minimalius reikalavimus: 

3.1.12.1. Tiekėjas privalo turėti ne 

mažiau kaip 1 (vieną) 

kvalifikuotą siūlomo gamintojo 

tarnybinių stočių diegimo 

specialistą – inžinierių.  

Specialistas turi turėti ne 

trumpesnę nei 3 (trejų) metų 

diegimo patirtį ir darbo patirtį 

bent 1 (viename) projekte, kurio 

metu buvo tarnybinių stočių 

perkamos diegimo paslaugos. 

Siūlomų tarnybinių stočių gamintojo atestato, 

sertifikato arba lygiaverčio dokumento patvirtinta 

kopija*, įrodanti tarnybinių stočių specialisto 

kvalifikaciją. 

Dokumentą (-us), patvirtinantį, specialisto esamus 

santykius su tiekėju.  Jei specialistas yra ne tiekėjo 

darbuotojas tai privaloma pateikti sutarties, 

sudarytos su atitinkamos srities specialistu, kopiją ar 

kitą įrodantį dokumentą, kad vykdant sutartį, tiekėjui 

specialisto paslaugos bus teikiamos  

Pateikti užsakovo pažymą apie tinkamai įvykdytą 

sutartį. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

3.1.12.2. Tiekėjas privalo turėti ne 

mažiau kaip 1 (vieną) 

kvalifikuotą siūlomo gamintojo 

diskų saugyklų diegimo 

specialistą – inžinierių. 

Specialistas turi turėti ne 

trumpesnę nei 3 (trejų) metų 

diegimo patirtį ir darbo patirtį 

bent 1 (viename) projekte, kurio 

metu buvo perkamos diskų 

saugyklų diegimo paslaugos 

Siūlomų diskų saugyklų sprendimų gamintojo 

atestato, sertifikato arba lygiaverčio dokumento 

patvirtinta kopija*, įrodanti specialisto kvalifikaciją.  

Dokumentą (-us), patvirtinantį, specialisto esamus 

santykius su tiekėju. Jei specialistas yra ne tiekėjo 

darbuotojas tai privaloma pateikti sutarties, 

sudarytos su atitinkamos srities specialistu, kopiją ar 

kitą įrodantį dokumentą, kad vykdant sutartį, tiekėjui 

specialisto paslaugos bus teikiamos.  

Pateikti užsakovo pažymą apie tinkamai įvykdytą 

sutartį. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

3.1.12.3. Tiekėjas privalo turėti ne 

mažiau kaip 1 (vieną) 

kvalifikuotą siūlomo gamintojo 

tinklų diegimo specialistą – 

inžinierių. 

 Specialistas turi turėti ne 

trumpesnę nei 3 (trejų) metų 

diegimo patirtį ir darbo patirtį 

bent 1 (viename) projekte, kurio 

metu buvo perkamos panašios 

diegimo paslaugos. 

Siūlomos tinklų įrangos gamintojo atestato, 

sertifikato arba lygiaverčio dokumento patvirtinta 

kopija*, įrodanti specialisto kvalifikaciją. 

Dokumentą (-us), patvirtinantį, specialisto esamus 

santykius su tiekėju.  Jei specialistas yra ne tiekėjo 

darbuotojas tai privaloma pateikti sutarties, 

sudarytos su atitinkamos srities specialistu, kopiją ar 

kitą įrodantį dokumentą, kad vykdant sutartį, tiekėjui 

specialisto paslaugos bus teikiamos  

Pateikti užsakovo pažymą apie tinkamai įvykdytą 

sutartį. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

3.1.12.4. Tiekėjas privalo turėti ne 

mažiau kaip 1 (vieną) 

kvalifikuotą virtualizacijos 

sistemos įdiegimo specialistą. 

Specialistas turi turėti ne 

trumpesnę nei 3 (trejų) metų 

diegimo patirtį ir darbo patirtį 

bent 1 (viename) projekte, kurio 

metu buvo perkamos panašios 

virtualizacijos sprendimo 

paslaugos. 

Virtualizacijos sprendimo gamintojo atestato, 

sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopija*, 

įrodanti  atestuoto profesionalo kvalifikaciją.  

Dokumentą (-us), patvirtinantį, specialisto esamus 

santykius su tiekėju.  Jei specialistas yra ne tiekėjo 

darbuotojas tai privaloma pateikti sutarties, 

sudarytos su atitinkamos srities specialistu, kopiją ar 

kitą įrodantį dokumentą, kad vykdant sutartį, tiekėjui 

specialisto paslaugos bus teikiamos  

Pateikti užsakovo pažymą apie tinkamai įvykdytą 

sutartį. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 
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*Pastabos 

1)  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama 

priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (kadangi perkančioji organizacija pirkimą 

atlieka CVP IS priemonėmis, tai pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija). 

2) Dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius 

„Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi) 

(kadangi perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, todėl pateikiant atitinkamų 

dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu ar kiekvieną 

dokumentą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros). 

Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. 

3) Jei kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė perkančioji organizacija, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo 

galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

4) Jei tiekėjas vietoj atestatų, sertifikatų, įrodančių specialistų kvalifikaciją, pateiks  kursų 

išklausymo pažymėjimus, bus vertinama, kad tiekėjas neatitinka minimalių kvalifikacinių 

reikalavimų.  

3.2. Vietoj 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai“ 3.1.1. – 3.1.3, 3.1.6. ir 3.1.7.  punktuose 

nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio 

institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos 

pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis 

pristatytų pažymos originalą. 

3.3. Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikaciją įrodantys dokumentai legalizuojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl 

dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, 

Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų 

legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos 

Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo 

legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille). 

3.4. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 1 lentelės 

„Bendrieji reikalavimai“ punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti 

nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 

2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio pajėgumo reikalavimai“ punktuose 

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio 

subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. 

3.5. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio 

teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad 

vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo 

sutarčių ar kitų dokumentų nuorašų skaitmenines kopijas, kurios patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio 

subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis 

pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio 

subjektų pajėgumais. 

3.6. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. 

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties 

šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių 

įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. 
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Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių 

perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris 

asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo 

vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 

pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų 

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, 

kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo 

sutarties įvykdymui. 

5.2. Tiekėjo pasiūlymą sudaro raštu (CVP IS priemonėmis) pateiktų dokumentų ir 

elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma: 

5.2.1. pirkimo objekto kaina; 

5.2.2. atsakymai į CVP IS priemonėmis suformuotus kvalifikacijos klausimus; 

5.2.3. kai reikalaujama, pridėtos atitikimą reikalavimui patvirtinančių dokumentų, 

nurodytų skelbime apie pirkimą, skaitmeninės kopijos; 

5.3. pateikti kiti reikalaujami dokumentai: 

5.3.1.Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 „Dėl tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formų 

patvirtinimo“ patvirtintas formas (formos patalpintos Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje 

www.vpt.lt skilties „Teisinė informacija“ dalies „Dokumentų formos“ skyrelyje „Tiekėjo 

sąžiningumo deklaracijos forma“). Ši deklaracija teikiama pagal formą, kuri taikoma pirkimams, 

pradėtiems nuo 2011 m. spalio 6 d. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją 

užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 

5.3.2. užpildytas pasiūlymas pagal konkurso sąlygų 1 priedo reikalavimus; 

5.3.3. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė); 

5.3.4. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas. Šio dokumento originalas turi būti 

patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS 

pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“;  

5.3.5. kiti reikalaujami dokumentai. 

5.4. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, 

pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje 

arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip 

neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti 

tiekėjai. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose 

nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti 

elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., Tiekėjo 

sąžiningumo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, 

licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų 

kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų 

formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). 

5.5. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 

Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. 

5.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimų biuro ar notaro patvirtintas vertimas į 

lietuvių kalbą.  

5.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų 

grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė 
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daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir 

naudodamasis CVP IS priemonėmis.  

5.8. Tiekėjas turi nurodyti subtiekėjus (subteikėjus), kuriuos jis ketina pasitelkti sutarčiai 

vykdyti, (1 priedas), toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos 

sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. 

5.9. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir 

apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti 

atsižvelgta į visas kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės 

kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Kainos pasiūlyme nurodomos 

suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. 

5.10. Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

5.11. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012 m. spalio 18 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos laiku). Tiekėjui paprašius, perkančioji organizacija patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas 

yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 

5.12. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo.  

5.13. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir 

konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau 

vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos 

informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja 

Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei tiekėjas 

nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. 

5.14. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau 

nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymo pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo 

galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Kol 

nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai 

pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.  

5.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti 

savo pasiūlymą. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš 

naujo. Vėliau toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, nebus pripažįstamas 

galiojančiu. 

5.16. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, 

dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 

5.17. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant 

pasiūlymus. 

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

6.1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas banko arba kredito 

unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė – 3 (trys) procentai 

nuo pasiūlymo kainos. 

6.2. Pateiktoje garantijoje (laidavimo rašte) turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. 

Garantija (laidavimo raštas) turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų  nuo pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. 

6.3. Prieš pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas gali prašyti, kad pirkimą vykdanti organizacija 

patvirtintų jo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumą. Pirkimą 

vykdanti organizacija, gavusi tokį prašymą, privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio 

dokumento priimtinumo patvirtinimas neatima teisės iš pirkimą vykdančios organizacijos atmesti 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas 
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tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, 

ar netinkamai juos vykdė. 

 

7. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

7.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti 

konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto 

jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo 

turinio keisti nebus galima. 

7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo 

iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą 

prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 

7.1.  punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, 

perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems 

tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji 

organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji 

organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie 

prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. 

Atsakymai į tiekėjų klausimus ar konkurso sąlygų paaiškinimai, patikslinimai perkančiosios 

organizacijos iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo 

prisijungusiems tiekėjams.   

7.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, 

privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų 

tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

7.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimų. 

7.6. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas 

perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą).  

7.7. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija 

atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą 

protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų 

atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) 

ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų išrašų (jeigu 

susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį 

tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar 

susitikimų protokolų išrašus.  

 

8. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS 

8.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Kalėjimų departamento prie teisingumo 

ministerijos 1 aukšto posėdžių salėje adresu Vilnius, L.Sapiegos g. 1. Pradinis susipažinimas su 

tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui. Viešųjų pirkimų 

komisijos (toliau – Komisija) posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia 2012-10-

18, 10 val. 00 min. 
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8.2. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems 

atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir 

pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pateiktas pasiūlymas yra 

patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Susipažinimo su pasiūlymais 

procedūroje skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme 

nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, 

nurodyta žodžiais. 

8.3. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 

dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. 

Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus 

pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai. 

8.4. Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais 

posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su 

pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir 

„prisegamas“, sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas Komisijai 

iki posėdžio pradžios. 

8.5. Kiekvienas susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantis dalyvis ar jo 

įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau 

supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti dalyvio pasiūlyme 

esančios konfidencialios informacijos, kurią nurodė dalyvis. 

8.6. Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir 

šioje procedūroje nedalyvavusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja. 

8.7. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija 

atlieka pasiūlymus pateikusiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

9.1. Komisija tikrina ar Tiekėjai kartu su pasiūlymu pateikė minimalių kvalifikacinių 

reikalavimų atitikties deklaraciją. 

9.2. Elektroninio aukciono vykdymas: 

9.2.1. Elektroninis aukcionas bus vykdomas CVP IS priemonėmis.  

9.2.2. Perkančioji organizacija, prieš pradėdama elektroninį aukcioną: 

9.2.2. 1. atliks pradinį išsamų pasiūlymų vertinimą pagal mažiausią kainos kriterijų; 

9.2.2. 2. pakvies elektroninėmis priemonėmis vienu metu visus dalyvius, kurie yra pateikę 

priimtinus pasiūlymus, pateikti naujas kainas. Kvietime bus nurodoma visa svarbi informacija, kaip 

dalyviui prisijungti prie elektroninės įrangos, ir elektroninio aukciono pradžios data ir laikas. 

9.2.3. Elektroninis aukcionas prasidės ne anksčiau kaip po 2 darbo dienų nuo tos dienos, 

kurią buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti aukcione. 

9.2.4. Perkančioji organizacija kvietime dalyvauti aukcione iš anksto nurodys aukciono 

uždarymo datą ir laiką. 

 9.2.5. Pasibaigus elektroninio aukciono procedūrai, laimėjusysis pasiūlymas nustatomas 

pagal mažiausios kainos Galutinį pasiūlymą (mažiausią siūlomą galutinę sutarties kainą). Sutarties 

kainą sudaro elektroninio aukciono procedūros metu Tiekėjo pateiktų atskirų Prekių kainų, pateiktų 

visam numatomam įsigyti atitinkamų Prekių kiekiui, suma (CVP IS Užsakymo sutarties kaina 

nurodyta elektroninio aukciono procedūros lango skiltyje „Visas pasiūlymas visoms pasiūlymo 

dalims“). 

9.2.6. Elektroninis aukcionas prasideda automatiškai CVP IS nustatytu laiku (dieną, 

valandą bei minutę).  

 9.2.7. Elektroninio aukciono procedūros metu Tiekėjas: 
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9.2.7.1. teikia  naują  Prekių kainos pasiūlymą visam nurodytam Prekės kiekiui; 

9.2.7.2. teikiant naują Prekių kainos pasiūlymą, skirtumas tarp pirminio pasiūlymo ir naujo 

turi būti ne mažesnis kaip 1000 Lt; 

9.2.7.3. naują Prekės kainos pasiūlymą teikia tik litais; 

9.2.7.4. naujus Prekių kainų pasiūlymus gali teikti iki elektroninio aukciono pabaigos; 

9.2.7.5.  jeigu Tiekėjo naujas Sutarties kainos pasiūlymas pateikiamas likus 10 (dešimt) 

minučių iki nustatyto elektroninio aukciono procedūros uždarymo laiko, tai elektroninio aukciono 

procedūros uždarymo laikas pratęsiamas iki 10 (dešimties) minučių.    

9.2.8. Pasibaigus elektroninio aukciono procedūrai, Perkančioji organizacija nustato 

Tiekėjų Galutinių pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka ir mažiausios kainos Galutinis pasiūlymas 

pripažįstamas laimėjusiu.  

 9.3. Atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų 

reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas 

laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). 

9.4. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs 

arba netikslūs, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba 

paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos 

prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, 

perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą. 

9.5. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus 

gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems 

kvalifikacijos reikalavimams.  

9.6. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko perkančiosios 

organizacijos keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija 

netikrinama.  

9.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

9.8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis paprašo per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą 

pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija, 

vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi 

Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131) 

patvirtintu Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu. Jei 

tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.  

9.9. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai 

yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

9.10. Palyginusi pasiūlymus ir atsižvelgdama į dalyvių, sudariusių pasiūlymų eilę, 

pasiūlytas kainas, Komisija CVP IS priemonėmis prašo dalyvio, kurio pasiūlymas yra pirmas 

nustatytoje eilėje, pateikti atitikimą 3.1 punkto 1, 2 lentelėse nustatytiems kvalifikacijos 

reikalavimams patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas. 

9.11. Jeigu dalyvis per Komisijos nustatytą terminą nepateikia 3.1. punkto 1, 2 lentelėse 

nurodytų dokumentų arba pateikia netikslius, neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir 

Komisijai prašant, kvalifikacinių duomenų nepatikslina, arba dalyvio kvalifikacija neatitinka 

minimalių kvalifikacijos reikalavimų, Komisija tokį pasiūlymą atmeta ir kreipiasi į kitą dalyvį, 

kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, kuris nepateikė 3.1. punkto 

1, 2 lentelėse nurodytų dokumentų arba pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją, arba dalyvio kvalifikacija neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. 

9.12.  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
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9.12.1. tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, nepateikė 

atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų, neatitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos 

prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;  

9.12.2. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (dalyvio pateikta 

techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta arba 

pateikta netinkama tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.);  

9.12.3. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių 

klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

9.12.4. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

9.12.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė 

raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo 

kainos; 

9.12.6. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis 

elektroninėmis priemonėmis.  

9.12.7. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, 

jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS 

priemonėmis.  

10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

10.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos litais. 

10.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. 

11. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

11.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato 

pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai 

šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, 

nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS 

priemonėmis pateiktas anksčiau. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas. 

11.2. Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) 

pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo 

sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.  

11.3. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne 

vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti: 

11.3.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo 

charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip 

pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;  

11.3.2.  dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat 

priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės 

neatitinka funkcinių reikalavimų. 

11.4. Perkančioji organizacija šių konkurso sąlygų 11.2 punkte nurodytu atveju negali 

teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, 

teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat 

neteikiama tokia informacija, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. 

11.5. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo 

terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). 

Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo 

sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. 
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11.6. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio 

pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Konkursą 

laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. 

Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas 

pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.  

11.7. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako 

sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso 

sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jei tiekėjo pateikta šių konkurso sąlygų 

8 priede nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti 

pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo 

atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą 

pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

12. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

12.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios 

organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų 

pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. 

Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų 

įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. 

12.2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki 

pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

12.3.Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, 

kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. 

13. PIRKIMO SUTARTIES ESMINĖS SUDARYMO SĄLYGOS 

13.1. Pirkimo sutartis, parengta pagal šio konkurso sąlygų 7 priede pateiktą projektą, 

sudaroma vadovaujantis Civilinio kodekso ir Viešųjų pirkimų įstatymo, įskaitant juose pateiktas 

sąvokas, šių konkurso sąlygų ir pasiūlymo, pripažinto laimėjusiu, nuostatomis. 

 



Supaprastintų atviro 

konkurso sąlygų 

1 priedas 

(Pasiūlymo formos pavyzdys) 

(Herbas arba prekių ženklas) 

(Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir 

saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio 

mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

Kalėjimų departamentui  

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

PASIŪLYMAS 

DĖL KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS PIRKIMO 

(Dokumento sudarymo data, registracijos numeris) 

(Dokumento sudarymo vieta) 

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) 
 

Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai) 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

E. pašto adresas  

Pastaba. Jei tiekėjas neketina pasitelkti subtiekėjo (-ų) arba subteikėjo (-ų), leidžiama išbraukti 

sekančią lentelę. 

Subtiekėjo (-ų) arba subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)  

Subtiekėjo (-ų) arba subteikėjo (-ų) adresas (-ai)  

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subtiekėją (-us) arba subteikėją (-us) 
 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka; 

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

2. Pasirašydamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) 

priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos 

elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus, patvirtinu, kad 

dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

3. Mes siūlome šias prekes: 

 

 

Nr. Prekių pavadinimas Kiekis Matas Mato Mato Kaina, Lt Kaina, Lt 
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kaina, Lt 

(be PVM) 

kaina, Lt 

(su PVM) 

(be PVM) 

(3 × 5) 

(su PVM) 

(3 × 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Tarnybinės stotys 2 komplektas     

1.2. Išorinė diskų saugykla 1 komplektas     

1.3. 
Rezervinio maitinimo 

šaltiniai 
2 komplektas     

1.4. Montavimo spinta 1 komplektas     

1.5. Komutatoriai 2 komplektas     

IŠ VISO (bendra pirmos pirkimo dalies pasiūlymo kaina)   

 

 
  

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 

8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:   

  

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės 

tokios: 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai Tiekėjo siūlomų prekių 

rodyklių reikšmės 

(įrašyti tikslų, 

nedviprasmišką, detalų 

aprašymą; tiesiog pakartojus 

3 stulpelio (Reikalaujama 

parametro reikšmė) reikšmę 

arba įrašius „atitinka“, 

„taip“ ar kitą formuluotę, 

kuri suteiktų tiekėjui galimybę 

tiekti nevienodos 

komplektacijos kompiuterinę 

techniką, pasiūlymas bus 

atmestas kaip neatitinkantis 

konkurso sąlygų reikalavimų) 

Charakteristikų 

pavadinimai 
Reikalaujamos parametrų reikšmės 

1 2 3 4 

1.1. Tarnybinė stotis 2 komplektai 

 Modelis 

Nurodyti, taip pat pridėti nuorodą arba 

dokumentaciją apie produkto atitikimą techninei 

specifikacijai. 

 

 Firma – gamintoja Nurodyti  

1.  

Procesorių 

skaičius ir 

našumo 

reikalavimai 

Ne mažiau nei šešių branduolių procesoriai (ne 

mažiau kaip 2 vnt.), užtikrinantys ne prastesnius 

nei 370 (base) pagal SPECint_rate_2006 

našumo rodiklius. Testuotos sistemos našumas 

turi būti pasiektas siūlomoje aparatinėje 

platformoje. 

Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti 

puslapyje http://www.spec.org ir pateikti 

atspausdinti. 

Būtina nurodyti procesorių skaičių, procesorių 

gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, veikiančių 

branduolių skaičių, spartinančiosios atminties 

dydį, sisteminės magistralės dažnį. 

 

2.  
Operatyvinės 

atminties (RAM) 

PC3-10600 ECC DDR3 Buffered SDRAM. 

Turi palaikyti Advanced ECC, Online Spare 
 



3 

technologijos arba lygiavertes technologijas. 

3.  
Operatyvinė 

atmintis (RAM) 
Ne mažiau 96 GB.  

4.  

Operatyvinės 

atminties (RAM) 

plečiamumas 

Ne mažiau kaip iki 768 GB, ne mažiau kaip 24 

lizdai. 

 

5.  
PCI Express lizdų 

skaičius 

Pakankamas visiems reikalaujamiems 

įrenginiams.  
 

6.  

Diskų masyvo 

SAS RAID 

valdiklis 

(kontroleris)  

Ne blogiau 6 Gb/s PCIe 3.0  SAS RAID 

valdiklis. Turi palaikyti RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0 

diskų apjungimo tipus. Turi sugebėti keisti 

RAID lygius nestabdant sistemų darbo. 

Atsarginių „spare“ diskų palaikymas. Turi būti 

programinė įranga įgalinanti valdiklio valdymą 

naudojant grafinę konsolę. SMART palaikymas.  

 

7.  Diskų kiekis 
Ne mažiau 2 vnt. 300 GB 10k rpm, 6 Gbs SAS 

„karšto keitimo“ („hot-plug“).  
 

8.  

Diskų kiekio 

plečiamumo 

galimybė 

Ne mažiau kaip iki 16 vnt. 
 

9.  

Valdikliai su 

išorinėmis 

jungtimis. 

Ne mažiau nei 2 vnt. 6Gb SAS arba 8Gb FC (su 

ne mažiau nei po 1vnt. prievadų) adapterių, 

suderinamų su diskų saugykla. Saugykla ir 

valdikliai turi palaikyti MPIO funkcionalumą. 

 

10.  
Integruotas video 

kontroleris  
Turi būti.  

11.  
Tinklo sąsaja 

(kontroleris) 

Ne mažiau 6 vnt. jungčių 1Gb Ethernet  su TOE 

ar TSO, WOL (wake on LAN) ar lygiaverčių 

funkcijų palaikymu. 

 

12.  

Integruotos 

išorinės 

įvedimo/išvedimo 

jungtys 

Ne mažiau 1 RS-232 (serial), 5 USB 2.0 (bent 

po 2 turi būti priekyje, 2 gale 1 vidinis), 2 VGA 

(1 priekyje ir 1 gale), 1 RJ-45 

(administravimui), vidinė flash tipo jungtis 

hypervisoriui. 

 

13.  Korpuso tipas 

Rack tipo, ne didesnis, kaip 2U aukščio, 

komplektuojamas su bėgiais, skirtais sistemos 

ištraukimui iš serverinės montažinės spintos. 

Turi būti užtikrintas serverio pagrindinių 

komponentų aptarnavimas ir keitimas 

nenaudojant įrankių. 

 

14.  
Tarnybinės stoties 

maitinimas 

Maitinimo šaltinių ne mažiau nei reikalinga 

užtikrinti sistemos darbą, turi būti „karšto 

keitimo“ (“hot-plug”) tipo, dubliuoti. 

Siekiant taupyti elektros energiją maitinimo 

šaltinių naudingumas turi būti ne mažiau 91%. 

Turi būti galimybė pagal poreikį diegti skirtingo 

galingumo maitinimo šaltinius. 

 

15.  

Aušinimo 

ventiliatorių 

kiekis 

Ne mažiau nei reikalinga užtikrinti sistemos 

darbą, turi būti „karšto keitimo“ (“hot-plug”) 

tipo, dubliuoti. 

 

16.  

Papildomi 

reikalavimai 

sistemai 

Integruotas (neužimantis PCI lizdo), 

nepriklausomas nuo operacinės sistemos 

valdymo procesorius. Privalomos savybės: 

virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, 

nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus 

maitinimo įjungimas/išjungimas, virtualus FDD, 

virtualus CD-ROM (galimybė naudoti nutolusio 

kompiuterio FDD, CD-ROM, CD-image ir USB 

duomenų laikmeną kaip serverio), MS Active 

Directory palaikymas vartotojams autorizuoti ir 

teisėms nustatyti. Ne mažiau kaip 5 vartotojų su 

savo slaptažodžiais palaikymas. 128-bit SSL 
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saugumas, RJ-45 prijungimas. Į tarnybinės 

stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas 

per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos 

programinės įrangos. Nepriklausomas nuo 

operacinės sistemos aparatinės dalies būklės 

stebėjimas. 

17.  Sertifikacija 

Kompiuterinė įranga turi būti sertifikuota darbui 

su Microsoft Windows Server, Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux 

Enterprise Server (SLES), VMware, Citrix 

XenServer. Sertifikacija operacinėms sistemoms 

turi būti patvirtinta gamintojo internetiniuose 

puslapiuose. 

 

18.  Operacinė sistema 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition 

arba lygiavertė funkcionalumu programinė 

įranga, leidžianti naudoti neribotą kiekį 

tarnybinių stočių su analogišku funkcionalumu. 

Turi būti pateikta naujausia prieinama 

programinės įrangos versija. Licencija turi būti 

pateikta abiems tarnybinės stoties procesoriams. 

 

19.  Suderinamumas 

Visos siūlomos tarnybinių stočių dalys turi būti 

pagamintos to paties gamintojo, arba kelių 

gamintojų sertifikuoti bendram darbui, siekiant 

sumažinti administravimo, garantinio 

aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas 

(pagrindimui būtina pridėti gamintojų 

pateikiamus dokumentus apie tokių įrenginių 

sertifikavimą bendram darbui). 

 

20.  

Gamintojo 

garantija ir 

aptarnavimas 

3 metų gamintojo garantija visoms dalims, 

aptarnaujant įrangą buvimo vietoje. Nesant 

galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, 

Tiekėjas turi užtikrinti, gamintojo  atstovo 

specialisto atvykimą į perkančiosios 

organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos 

vietą  ne vėliau kaip per 4 valandas kasdien visą 

parą nuo skambučio. Tiekėjas turi užtikrinti, kad 

gamintojas turės ne mažiau nei du įgaliotus ir 

sertifikuotus aptarnavimo centrus. Į garantinį  

aptarnavimą įeina nemokami remonto darbai ir 

nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. 

Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-

Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei 

atminčiai ir diskams. 

Jei tai nėra standartinė garantija, Tiekėjas 

pateiks  gamintojo patvirtinimą, nurodant 

konkrečius produkto kodus ir serijinius 

numerius arba pateiks nuorodą į gamintojo 

internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir 

serijinio numerio pagalba patikrinti produktui 

suteiktą gamintojo garantiją.  

 

21.  
Produkto kodai 

(Part Numbers) 

Atskirame priede privalo būti pateikti visų 

komplektuojančių dalių produkto kodai (Part 

Number), trumpas aprašymas ir kiekiai (jei 

gamintojas pateikia). 

 

22.  
Papildomi 

reikalavimai 

Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima 

siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos 

(angl. remarketing) įrangos (pateikiama 

deklaracija). 

 



5 

Tarnybinės stoties priekyje ir/arba prie 

komponentų turi būti atskiros tarnybinės stoties 

pagrindinių sudedamųjų dalių (procesorius, 

maitinimo šaltiniai, atminties lizdai, 

ventiliatoriai) gedimo identifikavimo lemputės, 

leidžiančios greitai įvardinti gedimo priežastį. 

23.  
Diegimo ir 

testavimo darbai 

Tiekėjas privalės: 

Išpakuoti įrangą iš dėžių ir sumontuoti į 

montavimo spintą. 

Atlikti pirminį sistemos užkrovimą. 

Atlikti sistemos mikroprogramų kodų 

atnaujinimą. 

Paruošti virtualizacijos platformą virtualių 

mašinų diegimui (sudaryti aukšto patikimumo 

virtualių mašinų telkinį). 

Turi būti pateikta visa įranga, jei ji reikalinga 

stočių pajungimui (aukšto patikimumo virtualių 

mašinų telkinio sukūrimui) pagal gamintojo 

rekomendacijas. 

 

1.2. Išorinė diskų saugykla – 1 komplektas 

1.  

Modelis, produkto 

kodas ir 

gamintojas 

Nurodyti, taip pat pridėti nuorodą arba 

dokumentaciją apie produkto atitikimą techninei 

specifikacijai. 

 

2. 1 Valdikliai 

Du aktyvūs, vienas kitą pavaduojantys RAID 

valdikliai, palaikantys 0, 1, 5, 6, 10 arba 

analogiškus RAID lygius.  

 

3.  
Spartinančioji 

atmintis 

Ne mažiau kaip 4 GB duomenų masyvui (2 GB 

kontroleriui). Spartinančioji atmintis privalo 

būti apsaugota baterija, o dingus įtampai 

informacija šioje atmintyje turi būti išsaugoma 

ne mažiau kaip 72 val. arba įrašoma į „flash" 

atmintį. 

 

4.  
RAID valdiklių 

savybės: 

Turi leisti atlikti, diskinės ir loginės talpos 

išplėtimą realiame laike, leisti migruoti RAID 

lygius on-line režimu.  

 

5.  

Įrangos 

prijungimo 

sąsajos 

8Gb FC arba 6Gb pralaidumo SAS sąsajos. 

Duomenų masyvas privalo turėti ne mažiau kaip 

8 vnt. (aštuonis vienetus) sąsajų tarnybinių 

stočių arba SAN komutatorių prijungimui.  

 

6.  
Serverių 

prijungimas 

Galimybė tiesiogiai prijungti ne mažiau kaip 

4vnt. tarnybinių stočių dubliuotomis jungtimis. 
 

7.  

Maksimalus 

RAID valdiklių 

palaikomas diskų 

kiekis 

Ne mažiau 140 vnt. (jei tam reikalingos 

papildomos licencijos, jos turi būti pateiktos). 

Turi būti.  

 

8.  Diskų skaičius 

Ne mažiau kaip 10 vnt. po 600GB 6G SAS 10K 

SFF (2,5“) karšto keitimo (HotSwap) ir ne 

mažiau kaip 8 vnt. 1TB SAS-NL 7,2K SFF 

(2,5“) karšto keitimo (HotSwap) diskų. 

 

9.  
Momentinės 

kopijos 

Galimybė kurti momentines kopijas 

(„snapshot“).  
 

10.  

Duomenų 

saugyklos 

valdymas ir 

valdymo 

programinė įranga 

Turi būti galimybė valdyti masyvą 

pasinaudojant lokaliu tinklu. 

Turi palaikyti sekančius valdymo ir stebėjimo 

LAN protokolus: SNMP, SSL, SSH, SMTP, 

HTTP, Telnet. 

Turi būti pateikta diskinių sričių valdymo ir 

konfigūravimo programinė įranga, kurios 

licencija neribotų valdomų diskinių sričių ar 

naudojamos diskinės vietos kiekio.  

 

11.  
Aukštą 

patikimumą ir 

Ne mažiau kaip du vienas kitą dubliuojantys 

kontroleriai; Dubliuoti „karšto keitimo" (hot-
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atsparumą 

klaidoms 

garantuojančios 

savybės 

plug) maitinimo šaltiniai, I/O moduliai ir 

ventiliatoriai; Dubliuoti duomenų kanalai tarp 

kontrolerių ir tarnybinių stočių. Diskų masyvas 

turi palaikyti kontrolerių mikrokodo 

atnaujinimo galimybes nepertraukiant sistemų 

darbo.  

12.  
Klasterių 

palaikymas 

Suderinama su serveriais dirbančiais telkinyje 

(klasteryje), Microsoft Windows 2008 (2012) 

R2 Enterprise Server ir VMware vSphere 

aplinkoje. 

 

13.  Korpusas 

Pritaikytas montavimui į 19“ montažinę spintą, 

pateikiamas su visais reikalingais priedais 

montavimui į spintą. 

 

14.  Komplektacija 

Duomenų masyvo komplektacijoje turi būti 

pateikiami visi reikalingi kabeliai (4 vnt. ne 

mažiau 2 metrų) duomenų masyvo dubliuotam 

prijungimui prie tarnybinių stočių. Siūloma 

įranga privalo būti to paties gamintojo, 

komplektuojama gamintojo ir pažymėta 

gamintojo prekės ženklais. 

Papildomai turi būti pateikti ne mažiau nei 2 

vnt. FC arba SAS valdiklių suderinamų su PCIe 

Gen 2 (x8), saugyklos prijungimui prie turimos 

tarnybinės stoties, taip pat ne mažiau 2 vnt. (ne 

mažiau 2 metrų) reikalingų jos pajungimui 

kabelių.  

 

15.  Suderinamumas 

Įranga privalo būti suderinama su operacijų 

sistemomis Windows 2003 R2 server, Windows 

2008 server, Windows 2008 R2 server, Red Hat 

Enterprise Linux 4 / Red Hat Enterprise Linux 

5, tame tarpe ir klasterio konfigūracijoje. 

Palaikoma VMWare VAAI technologija. Visos 

siūlomos duomenų masyvo dalys ir įrenginiai 

privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos 

(kaip ir tarnybinių stočių) bei pažymėtos jos 

kodais.  

 

16.  
Papildomi 

reikalavimai 

Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima 

siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos 

(„remarketing“) įrangos. 

 

17.  

Gamintojo 

garantija ir 

aptarnavimas 

Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos gamintojas  

turėtų sertifikuotą aptarnavimo centrą. Nesant 

galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, 

Tiekėjas turi užtikrinti, gamintojo  atstovo, 

specialisto atvykimą į perkančiosios 

organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos 

vietą  kiekvieną dieną bet kuriuo paros metu. 

Visai įrangai turi būti taikoma  

3 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos 

buvimo vietoje. 

Į garantinį aptarnavimą įeina nemokami 

remonto darbai ir nemokamas sugedusių 

komponentų pakeitimas.  

 

18.  
Produkto kodai 

(Part Numbers) 

Atskirame priede privalo būti pateikti visų 

komplektuojančių dalių produkto kodai (Part 

Number) (jei gamintojas pateikia), trumpas 

aprašymas ir kiekiai. 

 

19.  
Diegimo ir 

testavimo darbai 

Tiekėjas privalės: 

Išpakuoti įrangą iš dėžių ir sumontuoti į 

montavimo spintą. 

Atlikti pirminį sistemos užkrovimą. 

Atlikti sistemos mikroprogramų kodų 

atnaujinimą. 
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Sukonfigūruoti RAID lygius ir priskirti loginius 

diskus prie tarnybinių stočių. 

Paruošti virtualizacijos platformą virtualių 

mašinų diegimui (kartu su tarnybinėmis stotimis 

sudaryti aukšto patikimumo virtualių mašinų 

telkinį). 

Pajungti diskų saugyklą prie turimos tarnybinės 

stoties. 

Turi būti pateikta visa kita papildoma įranga (jei 

reikalinga), duomenų saugyklos pajungimui 

pagal gamintojo rekomendacijas prie siūlomų 

serverių (optiniai kabeliai, konverteriai ir t.t.). 

1.3 Rezervinio maitinimo šaltiniai – 2 komplektai 

 

Modelis, produkto 

kodas ir 

gamintojas 

Nurodyti. Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo 

interneto puslapį, kuriame pateikta visa 

informacija apie siūlomą įrangą. 

 

1.  Galingumas Ne mažiau 3000 VA   

2.  Išėjimo lizdai 

Turi būti pakankamas kiekis visai siūlomai 

įrangai prijungti. Galima realizacija panaudojant 

PDU.  

 

3.  Sąsajos 
RJ45 

USB 
 

4.  Baterijų keitimas 

Turi būti galimybė pakeisti baterijas 

neišjungiant nepertraukiamos srovės šaltinio, ir 

nestabdant sistemų darbo. 

 

5.  Baterijų talpa 

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi 

užtikrinti el. maitinimo tiekimą ne trumpiau 

kaip 12 min. skaičiuojant 50% apkrovą. 

 

6.  Plečiamumas 
Turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip 1 

vnt. papildomus išplėtimo modulius. 
 

7.  
Valdymo 

kontroleris 

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi turėti 

visus priedus ir programinę įrangą skirtą 

tvarkingai išjungti virtualias mašinas neturinčias 

tiesioginio priėjimo (Serial arba USB) prie 

maitinimo šaltinio. 

 

8.  Programinė įranga 

Turi būti komplektuojama gamintojo 

programinė įranga skirta tarnybinių stočių 

tvarkingo išjungimo (angl. Shut-down) 

funkcionalumui užtikrinti. 

 

9.  Korpusas 

Montuojamas į 19” spintą. 

Būsenos indikatorius ir valdymo mygtukai 

priekinėje panelėje.  

 

10.  
Garantinė 

techninė priežiūra 

Turi būti gamintojo užtikrinta ne mažiau kaip 3 

metų garantija. 
 

11.  
Papildomi 

reikalavimai 

Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima 

siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos 

(„remarketing“) įrangos. 

 

12.  
Produkto kodai 

(Part Numbers) 

Atskirame priede privalo būti pateikti visų 

komplektuojančių dalių produkto kodai (Part 

Number), trumpas aprašymas ir  kiekiai. 

 

13.  
Diegimo ir 

testavimo darbai 

Tiekėjas privalės: 

Išpakuoti įrangą iš dėžių ir sumontuoti į 

montavimo spintą. 

Atlikti pirminį sistemos užkrovimą. 

Atlikti sistemos mikroprogramų kodų 

atnaujinimą. 

Sukonfigūruoti tarnybines stotis įdiegiant 

programinę įrangą. 

Turi būti pateikta visa įranga, reikalinga jų 

pajungimui pagal gamintojo rekomendacijas 

prie visos siūlomos įrangos (kabeliai ir pan.). 
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1.4. Montavimo spinta 1 komplektas 
 Įrenginys Montavimo spinta   
 Modelis, produkto 

kodas ir 

gamintojas 

Nurodyti. Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo 

interneto puslapį, kuriame pateikta visa 

informacija apie siūlomą įrangą. 

 

1. Įtampos šakotuvai Turi būti pakankamas kiekis šakotuvų ir jungčių 

siūlomai įrangai sujungti. 
 

2. Siūlomos įrangos 

montažinė spinta 

Turi būti pateikta 19” įrangos montavimo 

spinta, aukštis ne mažesnis kaip 27U, tačiau ne 

didesnis nei 40U (gali netilpti į patalpą), gylis 

ne mažiau 100cm. Turi būti rakinamos priekinės 

ir galinės durys, neleidžiančios pasiekti įrangos 

valdymo elementų iš išorės. Bendras leistinas 

sumontuotos spintoje įrangos svoris turi būti ne 

mažesnis nei 700kg. Spintoje turi būti galima 

įrengti siūlomą įrangą, nemodifikuojant spintos 

ar standartinių įrangos tvirtinimo mechanizmų. 

Turi būti komplektuojama su priekinėmis ir 

galinėmis perforuotomis durimis, 

užtikrinančiomis oro cirkuliaciją, šoninėmis 

sienelėmis. Turi būti pateiktas pakankamas 

laidų kiekis visai spintoje montuojamai įrangai 

prijungti.  

 

3.  Tiekėjas privalės: 

Išpakuoti įrangą iš dėžių ir sumontuoti spintą į 

patalpą. 

Paruošti spintą įrangos montavimui. 

 

1.5. Komutatoriai 2 komplektai 
 Modelis, produkto 

kodas ir 

gamintojas 

Nurodyti. Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo 

interneto puslapį, kuriame pateikta visa 

informacija apie siūlomą įrangą. 

 

1.  Konstrukcija Įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę 

spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis. 
 

2.  Aukštis ne daugiau 1U.  
3.  El. maitinimas 220 V AC.  
4.  10/100/1000Base-

T prievadai  

Ne mažiau kaip 24 vnt, palaikantys IEEE 802.3 

Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-

TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T. 

 

5.  Konsolės 

prievadas 
1 vnt. RS-232C DB-9.  

6.  Komutavimo 

našumas 
L2 našumas ne mažiau  kaip 48 Gbps.  

7.  Standartų 

palaikymas 

IEEE 802.1D Spanning-Tree;  

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s 

MSTP; 

IEEE 802.1Q VLAN; 

IEEE802.1p CoS; 

IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas; 

IEEE 802.1Q GVRP; 

IEEE 802.1ab LLDP discovery. 

 

8.  Virtualieji tinklai  Ne mažiau 256 VLAN vienu metu. Turi būti 

galimybė kurti VLAN pagal fizinį prievadą. 
 

9.  Virtualių tinklų 

identifikatoriai 
ne mažiau 4096 VLAN ID.  

10.  VLAN dinaminis 

konfigūravimas 
Turi būti GVRP protokolo palaikymas.  

11.  Multicast 

maršrutizuojantys 

protokolai 

IGMP. 
 

12.  Saugumo Vartotojų autentifikavimas IEEE802.1X  
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funkcijos protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based 

authentication). 

TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL protokolų 

palaikymas. 

Turi būti galimybė apriboti prisijungimą pagal 

MAC adresus (MAC address locking). 

13.  Fizinių prioriteto 

eilių skaičius  
Ne mažiau kaip 4 kiekviename prievade.  

14.  Valdymo 

funkcijos 

SNMP v3, Command Line Interface (CLI), 

WEB Interface 

Įrenginys turi būti pateikiamas su tinklo 

valdymo programine įranga, atliekančia: įvykių 

(alerts) kaupimą ir administratoriaus 

informavimą e-mail pagalba; tinklo topologijos 

ir žemėlapio grafinį vaizdavimą; tinklo įrenginių 

konfigūravimą. 

 

15.  Srautų stebėjimo 

funkcijos 

RMON (4 grupės), XRMON, sFlow, and 

SMON. 
 

16.  Prievadų 

pavadinimai 

Turi būti galimybė priskirti prievadams 

administratoriui priimti vardus. 
 

17.  Kitos funkcijos Turi būti dviejų vidinės programinės įrangos 

“firmware” versijų laikymas įrenginyje (dual 

flash image). 

 

18.  Garantija Neribota gamintojo garantija (“life time”), 

įrangos pakeitimas kitą darbo dieną (”next-

business-day advance replacement”). Įrenginys 

turi būti laikomas garantiniu tol kol yra 

naudojamas. 

 

19.  Tiksli nuoroda į 

gamintojo 

interneto puslapį, 

kuriame pateikta 

visa informacija 

apie siūlomą 

įrangą su visais 

aukščiau 

išvardintais 

techniniais 

reikalavimais 

Turi būti. 

 

20.  Programinė įranga Programinės įrangos (“firmware” angl.) 

atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai.  
 

21.  Diegimo ir 

testavimo darbai 

Tiekėjas privalės: 

Išpakuoti įrangą iš dėžių, prijungti ir 

sumontuoti į spintą. 

Paruošti įrangą darbui, turi būti pateikta visa 

įranga, reikalinga komutatorių dubliuotam 

pajungimui pagal gamintojo rekomendacijas 

prie siūlomų serverių (kabeliai, konverteriai ir 

t.t.). 

 

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento lapų skaičius 

1. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija  

2. Tiekėjo deklaracija  

3. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija  

4.   

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame   

  
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 
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6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

Pastaba. Jeigu tiekėjo pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, leidžiama išbraukti visą sekantį 

punktą. Tokiu atveju ar tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad 

konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 

Nr. 
Pateikto dokumento failo pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį 

„Konfidencialu“) 

1.  

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* (Parašas)* (Vardas ir pavardė)* 

* Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą 

pasiūlymą pasirašantis asmuo. 



Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 

2 priedas 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS  

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 

KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1.Tarnybinės stotys  

Eil. 

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 
Reikalaujama parametro reikšmė 

 Kiekis 2 komplektai 

 Įrenginys Tarnybinė stotis  

 Modelis 
Nurodyti, taip pat pridėti nuorodą arba dokumentaciją apie produkto atitikimą 

techninei specifikacijai. 

 Firma – gamintoja Nurodyti 

1.  Procesorių skaičius ir 

našumo reikalavimai 

Ne mažiau nei šešių branduolių procesoriai (ne mažiau kaip 2 vnt.), 

užtikrinantys ne prastesnius nei 370 (base) pagal SPECint_rate_2006 našumo 

rodiklius. Testuotos sistemos našumas turi būti pasiektas siūlomoje aparatinėje 

platformoje. 

Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti puslapyje http://www.spec.org ir 

pateikti atspausdinti. 

Būtina nurodyti procesorių skaičių, procesorių gamintoją, tipą, pavadinimą, 

dažnį, veikiančių branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį, 

sisteminės magistralės dažnį. 

2.  
Operatyvinės 

atminties (RAM) 

technologijos 

PC3-10600 ECC DDR3 Buffered SDRAM. 

Turi palaikyti Advanced ECC, Online Spare arba lygiavertes technologijas. 

3.  Operatyvinė atmintis 

(RAM) 
Ne mažiau 96 GB. 

4.  
Operatyvinės 

atminties (RAM) 

plečiamumas 

Ne mažiau kaip iki 768 GB, ne mažiau kaip 24 lizdai. 

5.  PCI Express lizdų 

skaičius 
Pakankamas visiems reikalaujamiems įrenginiams.  

6.  
Diskų masyvo SAS 

RAID valdiklis 

(kontroleris)  

Ne blogiau 6 Gb/s PCIe 3.0  SAS RAID valdiklis. Turi palaikyti RAID 0, 1, 

1+0, 5, 5+0 diskų apjungimo tipus. Turi sugebėti keisti RAID lygius 

nestabdant sistemų darbo. Atsarginių „spare“ diskų palaikymas. Turi būti 

programinė įranga įgalinanti valdiklio valdymą naudojant grafinę konsolę. 

SMART palaikymas.  

7.  
Diskų kiekis Ne mažiau 2 vnt. 300 GB 10k rpm, 6 Gbs SAS „karšto keitimo“ („hot-plug“).  

8.  Diskų kiekio 

plečiamumo galimybė 
Ne mažiau kaip iki 16 vnt. 

9.  Valdikliai su 

išorinėmis jungtimis. 

Ne mažiau nei 2 vnt. 6Gb SAS arba 8Gb FC (su ne mažiau nei po 1vnt. 

prievadų) adapterių, suderinamų su diskų saugykla. Saugykla ir valdikliai turi 

palaikyti MPIO funkcionalumą. 

10.  Integruotas video 

kontroleris  
Turi būti. 

11.  Tinklo sąsaja 

(kontroleris) 

Ne mažiau 6 vnt. jungčių 1Gb Ethernet  su TOE ar TSO, WOL (wake on 

LAN) ar lygiaverčių funkcijų palaikymu. 
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12.  
Integruotos išorinės 

įvedimo/išvedimo 

jungtys 

Ne mažiau 1 RS-232 (serial), 5 USB 2.0 (bent po 2 turi būti priekyje, 2 gale 1 

vidinis), 2 VGA (1 priekyje ir 1 gale), 1 RJ-45 (administravimui), vidinė flash 

tipo jungtis hypervisoriui. 

13.  
Korpuso tipas 

Rack tipo, ne didesnis, kaip 2U aukščio, komplektuojamas su bėgiais, skirtais 

sistemos ištraukimui iš serverinės montažinės spintos. Turi būti užtikrintas 

serverio pagrindinių komponentų aptarnavimas ir keitimas nenaudojant 

įrankių. 

14.  Tarnybinės stoties 

maitinimas 

Maitinimo šaltinių ne mažiau nei reikalinga užtikrinti sistemos darbą, turi būti 

„karšto keitimo“ (“hot-plug”) tipo, dubliuoti. 

Siekiant taupyti elektros energiją maitinimo šaltinių naudingumas turi būti ne 

mažiau 91%. Turi būti galimybė pagal poreikį diegti skirtingo galingumo 

maitinimo šaltinius. 

15.  Aušinimo ventiliatorių 

kiekis 

Ne mažiau nei reikalinga užtikrinti sistemos darbą, turi būti „karšto keitimo“ 

(“hot-plug”) tipo, dubliuoti. 

16.  Papildomi 

reikalavimai sistemai 

Integruotas (neužimantis PCI lizdo), nepriklausomas nuo operacinės sistemos 

valdymo procesorius. Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo 

operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo 

įjungimas/išjungimas, virtualus FDD, virtualus CD-ROM (galimybė naudoti 

nutolusio kompiuterio FDD, CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną 

kaip serverio), MS Active Directory palaikymas vartotojams autorizuoti ir 

teisėms nustatyti. Ne mažiau kaip 5 vartotojų su savo slaptažodžiais 

palaikymas. 128-bit SSL saugumas, RJ-45 prijungimas. Į tarnybinės stoties 

valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant 

papildomos programinės įrangos. Nepriklausomas nuo operacinės sistemos 

aparatinės dalies būklės stebėjimas. 

17.  
Sertifikacija 

Kompiuterinė įranga turi būti sertifikuota darbui su Microsoft Windows 

Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server 

(SLES), VMware, Citrix XenServer. Sertifikacija operacinėms sistemoms turi 

būti patvirtinta gamintojo internetiniuose puslapiuose. 

18.  
Operacinė sistema 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition arba lygiavertė funkcionalumu 

programinė įranga, leidžianti naudoti neribotą kiekį tarnybinių stočių su 

analogišku funkcionalumu. Turi būti pateikta naujausia prieinama programinės 

įrangos versija. Licencija turi būti pateikta abiems tarnybinės stoties 

procesoriams. 

19.  
Suderinamumas 

Visos siūlomos tarnybinių stočių dalys turi būti pagamintos to paties 

gamintojo, arba kelių gamintojų sertifikuoti bendram darbui, siekiant 

sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas 

(pagrindimui būtina pridėti gamintojų pateikiamus dokumentus apie tokių 

įrenginių sertifikavimą bendram darbui). 

20.  Gamintojo garantija ir 

aptarnavimas 

3 metų gamintojo garantija visoms dalims, aptarnaujant įrangą buvimo vietoje. 

Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, Tiekėjas turi užtikrinti, 

gamintojo  atstovo specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą 

įrangos eksploatacijos vietą  ne vėliau kaip per 4 valandas kasdien visą parą 

nuo skambučio. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas turės ne mažiau nei du 

įgaliotus ir sertifikuotus aptarnavimo centrus. Į garantinį  aptarnavimą įeina 

nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. 

Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) 

procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. 

Jei tai nėra standartinė garantija, Tiekėjas pateiks  gamintojo patvirtinimą, 

nurodant konkrečius produkto kodus ir serijinius numerius arba pateiks 

nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio 

numerio pagalba patikrinti produktui suteiktą gamintojo garantiją.  
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21.  Produkto kodai (Part 

Numbers) 

Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto 

kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai (jei gamintojas pateikia). 

22.  Papildomi 

reikalavimai 

Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir 

atnaujintos (angl. remarketing) įrangos (pateikiama deklaracija). 

Tarnybinės stoties priekyje ir/arba prie komponentų turi būti atskiros 

tarnybinės stoties pagrindinių sudedamųjų dalių (procesorius, maitinimo 

šaltiniai, atminties lizdai, ventiliatoriai) gedimo identifikavimo lemputės, 

leidžiančios greitai įvardinti gedimo priežastį. 

23.  Diegimo ir testavimo 

darbai 

Tiekėjas privalės: 

Išpakuoti įrangą iš dėžių ir sumontuoti į montavimo spintą. 

Atlikti pirminį sistemos užkrovimą. 

Atlikti sistemos mikroprogramų kodų atnaujinimą. 

Paruošti virtualizacijos platformą virtualių mašinų diegimui (sudaryti aukšto 

patikimumo virtualių mašinų telkinį). 

Turi būti pateikta visa įranga, jei ji reikalinga stočių pajungimui (aukšto 

patikimumo virtualių mašinų telkinio sukūrimui) pagal gamintojo 

rekomendacijas. 

 

2. Išorinė diskų saugykla 

Eil. 

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 
Reikalaujama parametro reikšmė 

 Kiekis 1 komplektas 

 Įrenginys Diskų saugykla  

20.  Modelis, produkto 

kodas ir gamintojas 

Nurodyti, taip pat pridėti nuorodą arba dokumentaciją apie produkto atitikimą 

techninei specifikacijai. 

21. 1 
Valdikliai 

Du aktyvūs, vienas kitą pavaduojantys RAID valdikliai, palaikantys 0, 1, 5, 6, 

10 arba analogiškus RAID lygius.  

22.  
Spartinančioji atmintis 

Ne mažiau kaip 4 GB duomenų masyvui (2 GB kontroleriui). Spartinančioji 

atmintis privalo būti apsaugota baterija, o dingus įtampai informacija šioje 

atmintyje turi būti išsaugoma ne mažiau kaip 72 val. arba įrašoma į „flash" 

atmintį. 

23.  RAID valdiklių 

savybės: 

Turi leisti atlikti, diskinės ir loginės talpos išplėtimą realiame laike, leisti 

migruoti RAID lygius on-line režimu.  

24.  Įrangos prijungimo 

sąsajos 

8Gb FC arba 6Gb pralaidumo SAS sąsajos. Duomenų masyvas privalo turėti 

ne mažiau kaip 8 vnt. (aštuonis vienetus) sąsajų tarnybinių stočių arba SAN 

komutatorių prijungimui.  

25.  
Serverių prijungimas 

Galimybė tiesiogiai prijungti ne mažiau kaip 4vnt. tarnybinių stočių 

dubliuotomis jungtimis. 

26.  
Maksimalus RAID 

valdiklių palaikomas 

diskų kiekis 

Ne mažiau 140 vnt. (jei tam reikalingos papildomos licencijos, jos turi būti 

pateiktos). Turi būti.  

27.  
Diskų skaičius 

Ne mažiau kaip 10 vnt. po 600GB 6G SAS 10K SFF (2,5“) karšto keitimo 

(HotSwap) ir ne mažiau kaip 8 vnt. 1TB SAS-NL 7,2K SFF (2,5“) karšto 

keitimo (HotSwap) diskų. 

28.  
Momentinės kopijos Galimybė kurti momentines kopijas („snapshot“).  

29.  
Duomenų saugyklos 

valdymas ir valdymo 

programinė įranga 

Turi būti galimybė valdyti masyvą pasinaudojant lokaliu tinklu. 

Turi palaikyti sekančius valdymo ir stebėjimo LAN protokolus: SNMP, SSL, 

SSH, SMTP, HTTP, Telnet. 
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Turi būti pateikta diskinių sričių valdymo ir konfigūravimo programinė įranga, 

kurios licencija neribotų valdomų diskinių sričių ar naudojamos diskinės 

vietos kiekio.  

30.  

Aukštą patikimumą ir 

atsparumą klaidoms 

garantuojančios 

savybės 

Ne mažiau kaip du vienas kitą dubliuojantys kontroleriai; Dubliuoti „karšto 

keitimo" (hot-plug) maitinimo šaltiniai, I/O moduliai ir ventiliatoriai; 

Dubliuoti duomenų kanalai tarp kontrolerių ir tarnybinių stočių. Diskų 

masyvas turi palaikyti kontrolerių mikrokodo atnaujinimo galimybes 

nepertraukiant sistemų darbo.  

31.  
Klasterių palaikymas 

Suderinama su serveriais dirbančiais telkinyje (klasteryje), Microsoft 

Windows 2008 (2012) R2 Enterprise Server ir VMware vSphere aplinkoje. 

32.  
Korpusas 

Pritaikytas montavimui į 19“ montažinę spintą, pateikiamas su visais 

reikalingais priedais montavimui į spintą. 

33.  
Komplektacija 

Duomenų masyvo komplektacijoje turi būti pateikiami visi reikalingi kabeliai 

(4 vnt. ne mažiau 2 metrų) duomenų masyvo dubliuotam prijungimui prie 

tarnybinių stočių. Siūloma įranga privalo būti to paties gamintojo, 

komplektuojama gamintojo ir pažymėta gamintojo prekės ženklais. 

Papildomai turi būti pateikti ne mažiau nei 2 vnt. FC arba SAS valdiklių 

suderinamų su PCIe Gen 2 (x8), saugyklos prijungimui prie turimos tarnybinės 

stoties, taip pat ne mažiau 2 vnt. (ne mažiau 2 metrų) reikalingų jos 

pajungimui kabelių.  

34.  
Suderinamumas 

Įranga privalo būti suderinama su operacijų sistemomis Windows 2003 R2 

server, Windows 2008 server, Windows 2008 R2 server, Red Hat Enterprise 

Linux 4 / Red Hat Enterprise Linux 5, tame tarpe ir klasterio konfigūracijoje. 

Palaikoma VMWare VAAI technologija. Visos siūlomos duomenų masyvo 

dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos (kaip ir 

tarnybinių stočių) bei pažymėtos jos kodais.  

35.  Papildomi 

reikalavimai 

Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir 

atnaujintos („remarketing“) įrangos. 

36.  Gamintojo garantija ir 

aptarnavimas 

Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos gamintojas  turėtų sertifikuotą aptarnavimo 

centrą. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, Tiekėjas turi 

užtikrinti, gamintojo  atstovo, specialisto atvykimą į perkančiosios 

organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą  kiekvieną dieną bet kuriuo 

paros metu. Visai įrangai turi būti taikoma  

3 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje. 

Į garantinį aptarnavimą įeina nemokami remonto darbai ir nemokamas 

sugedusių komponentų pakeitimas.  

37.  Produkto kodai (Part 

Numbers) 

Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto 

kodai (Part Number) (jei gamintojas pateikia), trumpas aprašymas ir kiekiai. 

38.  Diegimo ir testavimo 

darbai 

Tiekėjas privalės: 

Išpakuoti įrangą iš dėžių ir sumontuoti į montavimo spintą. 

Atlikti pirminį sistemos užkrovimą. 

Atlikti sistemos mikroprogramų kodų atnaujinimą. 

Sukonfigūruoti RAID lygius ir priskirti loginius diskus prie tarnybinių stočių. 

Paruošti virtualizacijos platformą virtualių mašinų diegimui (kartu su 

tarnybinėmis stotimis sudaryti aukšto patikimumo virtualių mašinų telkinį). 

Pajungti diskų saugyklą prie turimos tarnybinės stoties. 

Turi būti pateikta visa kita papildoma įranga (jei reikalinga), duomenų 

saugyklos pajungimui pagal gamintojo rekomendacijas prie siūlomų serverių 

(optiniai kabeliai, konverteriai ir t.t.). 

3.Rezervinio maitinimo šaltiniai 

Eil. Charakteristikos Reikalaujama parametro reikšmė 
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Nr. pavadinimas 

 Kiekis 2 komplektai 

 Įrenginys Rezervinio maitinimo šaltinis  

 
Modelis, produkto 

kodas ir gamintojas 

Nurodyti. Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame 

pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. 

1 
Galingumas Ne mažiau 3000 VA  

2 
Išėjimo lizdai 

Turi būti pakankamas kiekis visai siūlomai įrangai prijungti. Galima 

realizacija panaudojant PDU.  

3 
Sąsajos 

RJ45 

USB 

4 
Baterijų keitimas 

Turi būti galimybė pakeisti baterijas neišjungiant nepertraukiamos srovės 

šaltinio, ir nestabdant sistemų darbo. 

5 
Baterijų talpa 

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi užtikrinti el. maitinimo tiekimą ne 

trumpiau kaip 12 min. skaičiuojant 50% apkrovą. 

6 
Plečiamumas 

Turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip 1 vnt. papildomus išplėtimo 

modulius. 

7 
Valdymo kontroleris 

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi turėti visus priedus ir programinę 

įrangą skirtą tvarkingai išjungti virtualias mašinas neturinčias tiesioginio 

priėjimo (Serial arba USB) prie maitinimo šaltinio. 

8 
Programinė įranga 

Turi būti komplektuojama gamintojo programinė įranga skirta tarnybinių 

stočių tvarkingo išjungimo (angl. Shut-down) funkcionalumui užtikrinti. 

9 
Korpusas 

Montuojamas į 19” spintą. 

Būsenos indikatorius ir valdymo mygtukai priekinėje panelėje.  

10 Garantinė techninė 

priežiūra 
Turi būti gamintojo užtikrinta ne mažiau kaip 3 metų garantija. 

11 Papildomi 

reikalavimai 

Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir 

atnaujintos („remarketing“) įrangos. 

12 Produkto kodai (Part 

Numbers) 

Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto 

kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir  kiekiai. 

13 Diegimo ir testavimo 

darbai 

Tiekėjas privalės: 

Išpakuoti įrangą iš dėžių ir sumontuoti į montavimo spintą. 

Atlikti pirminį sistemos užkrovimą. 

Atlikti sistemos mikroprogramų kodų atnaujinimą. 

Sukonfigūruoti tarnybines stotis įdiegiant programinę įrangą. 

Turi būti pateikta visa įranga, reikalinga jų pajungimui pagal gamintojo 

rekomendacijas prie visos siūlomos įrangos (kabeliai ir pan.). 

 

4.Montavimo spinta 

Eil. 

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 
Reikalaujama parametro reikšmė 

 Kiekis 1 komplektas 

 Įrenginys Montavimo spinta  

 Modelis, produkto 

kodas ir gamintojas 

Nurodyti. Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame 

pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. 

1. Įtampos šakotuvai Turi būti pakankamas kiekis šakotuvų ir jungčių siūlomai įrangai sujungti. 

2. Siūlomos įrangos 

montažinė spinta 

Turi būti pateikta 19” įrangos montavimo spinta, aukštis ne mažesnis kaip 

27U, tačiau ne didesnis nei 40U (gali netilpti į patalpą), gylis ne mažiau 

100cm. Turi būti rakinamos priekinės ir galinės durys, neleidžiančios pasiekti 

įrangos valdymo elementų iš išorės. Bendras leistinas sumontuotos spintoje 
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įrangos svoris turi būti ne mažesnis nei 700kg. Spintoje turi būti galima įrengti 

siūlomą įrangą, nemodifikuojant spintos ar standartinių įrangos tvirtinimo 

mechanizmų. Turi būti komplektuojama su priekinėmis ir galinėmis 

perforuotomis durimis, užtikrinančiomis oro cirkuliaciją, šoninėmis 

sienelėmis. Turi būti pateiktas pakankamas laidų kiekis visai spintoje 

montuojamai įrangai prijungti.  

3.  Tiekėjas privalės: 

Išpakuoti įrangą iš dėžių ir sumontuoti spintą į patalpą. 

Paruošti spintą įrangos montavimui. 

 

5.Komutatoriai 

Eil. 

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 

Reikalaujama parametro reikšmė 

 Kiekis 2 komplektai 

 Įrenginys Komutatorius  

 Modelis, produkto 

kodas ir gamintojas 

Nurodyti. Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame 

pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. 

 Konstrukcija Įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo 

detalėmis. 

22.  Aukštis 
ne daugiau 1U. 

 El. maitinimas 
220 V AC. 

23.  10/100/1000Base-T 

prievadai  

Ne mažiau kaip 24 vnt, palaikantys IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u 

Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T. 

24.  Konsolės prievadas 
1 vnt. RS-232C DB-9. 

25.  Komutavimo našumas 
L2 našumas ne mažiau  kaip 48 Gbps. 

26.  Standartų palaikymas IEEE 802.1D Spanning-Tree;  

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s MSTP; 

IEEE 802.1Q VLAN; 

IEEE802.1p CoS; 

IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas; 

IEEE 802.1Q GVRP; 

IEEE 802.1ab LLDP discovery. 

27.  Virtualieji tinklai  Ne mažiau 256 VLAN vienu metu. Turi būti galimybė kurti VLAN pagal 

fizinį prievadą. 

28.  Virtualių tinklų 

identifikatoriai 
ne mažiau 4096 VLAN ID. 

29.  VLAN dinaminis 

konfigūravimas 
Turi būti GVRP protokolo palaikymas. 

30.  Multicast 

maršrutizuojantys 

protokolai 

IGMP. 

31.  Saugumo funkcijos Vartotojų autentifikavimas IEEE802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba 

(web-based authentication). 

TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL protokolų palaikymas. 

Turi būti galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus (MAC address 
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locking). 

32.  Fizinių prioriteto eilių 

skaičius  
Ne mažiau kaip 4 kiekviename prievade. 

33.  Valdymo funkcijos SNMP v3, Command Line Interface (CLI), WEB Interface 

Įrenginys turi būti pateikiamas su tinklo valdymo programine įranga, 

atliekančia: įvykių (alerts) kaupimą ir administratoriaus informavimą e-mail 

pagalba; tinklo topologijos ir žemėlapio grafinį vaizdavimą; tinklo įrenginių 

konfigūravimą. 

34.  Srautų stebėjimo 

funkcijos 
RMON (4 grupės), XRMON, sFlow, and SMON. 

35.  Prievadų pavadinimai 
Turi būti galimybė priskirti prievadams administratoriui priimti vardus. 

36.  Kitos funkcijos Turi būti dviejų vidinės programinės įrangos “firmware” versijų laikymas 

įrenginyje (dual flash image). 

37.  Garantija Neribota gamintojo garantija (“life time”), įrangos pakeitimas kitą darbo dieną 

(”next-business-day advance replacement”). Įrenginys turi būti laikomas 

garantiniu tol kol yra naudojamas. 

38.  Tiksli nuoroda į 

gamintojo interneto 

puslapį, kuriame 

pateikta visa 

informacija apie 

siūlomą įrangą su 

visais aukščiau 

išvardintais techniniais 

reikalavimais 

Turi būti. 

39.  Programinė įranga Programinės įrangos (“firmware” angl.) atnaujinimai turi būti pateikiami 

nemokamai.  

40.  Diegimo ir testavimo 

darbai 

Tiekėjas privalės: 

Išpakuoti įrangą iš dėžių, prijungti ir sumontuoti į spintą. 

Paruošti įrangą darbui, turi būti pateikta visa įranga, reikalinga komutatorių 

dubliuotam pajungimui pagal gamintojo rekomendacijas prie siūlomų serverių 

(kabeliai, konverteriai ir t.t.). 

 

 

 

 

 



Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 

3 priedas 

(Įvykdytų sutarčių sąrašo forma) 

ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ, SUSIJUSIŲ SU SIŪLOMŲ PREKIŲ TIEKIMU IR DIEGIMU, PER PASKUTINIUS 3 (TREJUS) METUS  

ARBA PER LAIKĄ NUO ĮREGISTRAVIMO DIENOS, JEIGU TIEKĖJAS VYKDO VEIKLĄ TRUMPIAU NEI 3 (TREJUS) METUS, SĄRAŠAS 

Nr. Sutarties pavadinimas Trumpas sutarties objekto aprašas 
Vertė, 

Lt 

Sudarymo ir 

įvykdymo datos 

Prekių ar paslaugų 

pirkėjas 

Pirkėjo kontaktinis 

asmuo ir kontaktai 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       



Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 

4 priedas 

(Tiekėjo deklaracijos forma) 

(Herbas arba prekių ženklas) 

(Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir 

saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio 

mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

Kalėjimų departamentui  

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 

(Dokumento sudarymo data, registracijos numeris) 

(Dokumento sudarymo vieta) 

1. Aš,  __________________________________________________________________ , 

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))  _______________________________ 

 _____________________________________________________________________________ , 

(Tiekėjo pavadinimas) 

dalyvaujantis (-i) Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

atliekamame Kompiuterinės technikos pirkimo supaprastintame atvirame konkurse, pirkimo Nr.  , 

(Pirkimo numeris) 

skelbtame  ______________________________________________________________________  

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS) 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų 

saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra 

paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, 

nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra 

juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši 

sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai. 

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-

3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas 

bus atmestas. 

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta 

tvarka. 
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4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 

subjektas. 

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* (Parašas)* (Vardas ir pavardė)* 

* Pasirašoma atskirai nurodyto asmens saugiu elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente 

nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 



Supaprastintų atviro 

konkurso sąlygų 

5 priedas 

(Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančių dokumentų formos) 

PASIŪLYMO GARANTIJA NR. ___________________ 

Kalėjimų departamentui  

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

(Dokumento sudarymo data) 

(Dokumento sudarymo vieta) 

Klientas,   

 , 
(Kliento pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas) 

pateikė pasiūlymą dalyvauti Kompiuterinės technikos pirkimo supaprastintame atvirame konkurse. 

 , atstovaujamas (-a) 
(Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos pavadinimas) 

  filialo, 
(Filialo pavadinimas) 

 , 
(Buveinės adresas) 

(toliau vadinama – Garantas) šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja 

sumokėti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, buveinės 

adresas L.Sapiegos g.1, LT-10312, Vilnius (toliau vadinama – Garantijos gavėjas) ne daugiau kaip  

 , 
(Suma skaičiais, žodžiais, valiutos pavadinimas) 

gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos 

Nr. ________________. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte 

turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas: 

1. Klientas atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu; 

2. Klientas nesutinka su jo pateikto pasiūlymo kainos korektūra, jei buvo nustatyta tokia 

konkurso sąlyga; 

3. laimėjęs konkursą, Klientas: 

3.1. vengia arba atsisako pasirašyti sutartį Garantijos gavėjo nurodytu laiku; 

3.2. vengia arba atsisako pateikti Sutarties vykdymo garantinį raštą. 

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo 

banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški. 

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto 

antspaudu ___________________. 
(Garantijos išdavimo data) 

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. 

Ši garantija galioja iki ___________________. 
(Garantijos galiojimo data) 

Visi Garanto įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jei: 

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu 

nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko 

patvirtinimo, kad parašai yra autentiški; 

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kai: 

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; arba 
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2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus. 

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti 

aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis 

taptų nebereikalingas. 

_____________________________ filialas 
(Garanto pavadinimas) 

A. V. (Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* (Parašas)* (Vardas ir pavardė)* 

* Pasiūlymo garantija turi būti pasirašyta nurodyto asmens saugių elektroniniu parašu. 
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PASIŪLYMO LAIDAVIMO RAŠTAS 

(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU SU LAIDAVIMO DRAUDIMO 

LIUDIJIMU (POLISU) 

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr.  . 
(Draudimo sutarties numeris) 

Šiuo laidavimo raštu   

  

(Konkurso dalyvio pavadinimas; jei tai jungtinė veikla – pilni partnerių pavadinimai arba dalyvio, teikiančio pasiūlymą 

junginės veiklos vardu, pavadinimas ir jungtinės veiklos sutarties data) 

(toliau vadinama – Klientas) ir laiduotojas   

  

(Laiduotojo pavadinimas, juridinis statusas ir buveinės adresas) 

(toliau vadinama – Laiduotojas), neatšaukiamai įsipareigoja Kalėjimų departamentui prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Perkančioji organizacija)   

  

(Laidavimo suma skaičiais, žodžiais, valiutos pavadinimas) 

suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį. 

Kadangi Klientas pateikė raštišką pasiūlymą teikti prekes (toliau vadinama – Pasiūlymas) 

Perkančiajai organizacijai, dalyvaudamas Kompiuterinės technikos pirkimo supaprastintame 

atvirame konkurse, pirkimo Nr. _______, todėl šio laidavimo sąlygos yra tokios: 

(Pirkimo numeris) 

1. Jei Klientas atsiima Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlyme; arba 

2. Jei Perkančioji organizacija praneša apie Kliento Pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu šio 

Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu ir Klientas atsisako pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį ar jos 

nepasirašo Perkančiosios organizacijos nurodytu terminu; 

Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, 

gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką reikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo 

pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš aukščiau 

nurodytų įvykių, nurodydama, kuris įvykis (įvykiai) įvyko. 

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, 

t. y. ___________________. 
(Metai, mėnuo, diena) 

Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laikotarpį, Klientas 

įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Kliento 

prašymu gali būti pratęstas. 

Reikalavimas sumokėti Perkančiosios organizacijos turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau 

kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos. 

Laiduotojas: (Laiduotojo pavadinimas)

Įgaliotas asmuo: (Vardas ir pavardė)* (Parašas)* 

* Pasiūlymo laidavimo raštas turi būti pasirašyta nurodyto asmens saugių elektroniniu parašu.



Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 

6 priedas 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

(tiekėjo pavadinimas) 
________________________________________________________________________________________________ 

(tiekėjo kodas ir kiti duomenys) 
 

 

 

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA 
 

2012 m. ________________________ d. Nr. 

__________________________ 

(vietovė) 
 

 

1. Aš, _______________________________________________________________________________________ , 

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė) 
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a) 

_______________________________________________________________________________________________ , 

                         (tiekėjo pavadinimas) 
dalyvaujantis (-i) Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atliekamame 

............................................................................................................................................................ .................................... 

 ………………………………. konkurse (Pirkimo numeris…………….),skelbtame 

________________________________________________________________________________________________ 

(leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris  
 

atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus nurodytus atviro konkurso sąlygų 3.1. punkte ir, perkančiajai 

organizacijai raštu pareikalavus, per 5 darbo dienas bus pateikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus patvirtinantys 

dokumentai nurodyti konkurso sąlygų 3.1. punkte. 

2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo (Žin., 1996, 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174) 39 

straipsnio 2 dalies 2 punktu __________________________________________________________________ pateiktas  

 (tiekėjo pavadinimas) 
pasiūlymas bus atmestas ir bus laikoma, kad ____________________________________________________________               

(tiekėjo pavadinimas) 
atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, ir su juo pirkimo 

sutartis nebus sudaroma, taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti pareikalauta iš banko ar draudimo bendrovės 

pasiūlymo užtikrinimo garantija ar kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo. 

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas. 

 

 

 

____________________________________           _________________                          _________________ 

   (deklaraciją teikiančio asmens pareigos)                (vardas, pavardė)                                      (parašas) 

   

A. V. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 

7 priedas 

(Pirkimo sutarties projektas) 

KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 

NR._______/_________ 

2012 m. ________ __ d. 

(Sudarymo data) 

___________ 

(Sudarymo vieta) 

  (toliau - Pirkėjas),  

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

atstovaujama  ,  

(Pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

veikiančio (-ios) pagal  ,  

(Atstovavimo pagrindas) 

ir   (toliau – Tiekėjas),  

(Įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito asmens pavadinimas) 

atstovaujamas (-a)  ,  

(Pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

veikiančio (-ios) pagal  , 

(Atstovavimo pagrindas) 

toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Tiekėjo pasiūlymas 

buvo Pirkėjo pripažintas Kompiuterinės technikos pirkimo Nr.    

(Pirkimo numeris) 

  pirkimo dalies (-ių) laimėjusiu, sudarė  

(Pirkimo dalies (-ių) numeris (-iai) žodžiais) 

Kompiuterinės technikos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl šių 

Sutarties sąlygų: 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Tiekėjas įsipareigoja sumontuoti, įdiegti, testuoti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise 

kompiuterinę techniką (toliau – Prekės), kurios tikslūs pavadinimai, kokybė ir techninės 

charakteristikos yra nurodytos Sutarties 1 priede, kiekis – 2 priede, o Pirkėjas įsipareigoja priimti 

kokybiškas Prekes ir sumokėti už jas sutartą kainą Sutartyje nurodyta tvarka. 

1.2. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. 

Pirkėjas pasirašo Prekių perdavimo-priėmimo aktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus 

reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai. 

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

2.1. Sutarties kaina apskaičiuojama vadovaujantis Prekių kainomis ir kiekiais, pateiktais Sutarties 

2 priede. 

2.2. Į Prekių kainą įeina Prekių įpakavimo, ženklinimo, transportavimo ir pristatymo adresu 

L.Sapiegos g.1, LT-10312, Vilnius ir kitos paslaugos nurodytos 1 priede bei išlaidos ir visos kitos 



 

išlaidos bei mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu ir garantiniu aptarnavimu. Prekių atsitiktinio 

žuvimo ar sugedimo rizika jų transportavimo metu iki kol Prekės perduodamos Pirkėjui, pasirašant 

Prekių perdavimo-priėmimo aktą, atitenka Tiekėjui. 

2.3. Išankstinė įmoka (avansas) už Prekes Tiekėjui sumokama per 20 (dvidešimt) darbo dienų, jeigu 

Tiekėjas pateiks avansinio mokėjimo grąžinimo banko garantiją visai išankstinės įmokos sumai. 

2.4. Sutarties vykdymo metu pasikeitus taikomo pridėtinės verties mokesčio (toliau – PVM) tarifo 

dydžiui, Prekių kaina gali keistis pasikeitusio PVM tarifo dydžiu. Prekių kainos pokyčio dydis yra 

proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuota Prekių kaina įforminama Sutarties Šalims 

pasirašant raštišką susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 

Perskaičiuota Prekių kaina taikoma nuo sekančio mėnesio po Šalių pasirašyto raštiško susitarimo 

dėl Sutarties pakeitimo įsigaliojimo dienos. 

2.5. Pirkėjas už laiku pristatytas kokybiškas Prekes sumoka Tiekėjui per 20 (dvidešimt) darbo dienų 

nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Prekių perdavimo-priėmimo aktą 

(Sutarties 3 priedas) ir nenurodžius jokių Prekių defektų. 

2.6. Prekės tampa Pirkėjo nuosavybe, kai abi šalys pasirašo Prekių perdavimo-priėmimo aktą. 

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Tiekėjas įsipareigoja: 

3.1.1. Tiekėjas įsipareigoja sumontuoti, įdiegti, testuoti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Prekes 

per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos nurodytu Sutarties 2.2. 

punkte adresu. 

3.1.2. Laiku, kaip nurodyta Sutarties 3.1.1 punkte, pristatyti ir perduoti Pirkėjo nurodytiems 

materialiai atsakingiems asmenims kokybiškas Prekes, atitinkančias Sutarties 1 priede bei tokios 

rūšies ir tokio naudojimo laiko Prekėms įprastai keliamus reikalavimus, bei visą būtiną 

dokumentaciją, susijusią su Prekių naudojimu ir priežiūra, pasirašant jų  

perdavimo-priėmimo aktą. Kol nepateikiama Pirkėjui visa būtina dokumentacija, susijusi su Prekių 

naudojimu ir priežiūra, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės; 

3.1.3. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti pristatytų Prekių pavadinimus, kiekius, kainas, 

atitinkančias Sutarties sąlygas, ir jų kainų sumą litais; 

3.1.4. Pirkėjui pareikalavus, sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų 

Prekių kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, kai vėluojama Sutarties 3.1.1 punkte 

nustatytais terminais pristatyti Prekes. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos 

vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus; 

3.1.5. Gavus Pirkėjo surašytą Prekių defektinį aktą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų defektuotas ar su trūkumais Prekes pakeisti kokybiškomis tos pačios rūšies Prekėmis ir savo 

lėšomis pristatyti Pirkėjui; 

3.1.6. Atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius per 10 (dešimt) darbo dienų, jei Tiekėjas ar jo 

darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors 

reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai Pirkėjui, jeigu trečiųjų šalių reikalavimai Pirkėjui susiję 

su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais arba jeigu Pirkėjo nuostoliai atsiranda dėl Tiekėjo 

kaltės, jam nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį; 

3.1.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 

pasirašymo dienos pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos 

garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą 

(Sutarties 4 priedas). Užtikrinimo dydis – 5 (penki) procentai nuo Sutarties 2 priede nurodytos 



 

sumos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką. Jei 

Tiekėjas per šiame punkte nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, 

kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. 

3.2. Pirkėjas įsipareigoja: 

3.2.1. Priimti Prekes, prieš pasirašant Prekių perdavimo-priėmimo aktą jas patikrinti, bei per 

Sutarties 2.5 punkte nustatytą terminą apmokėti Tiekėjui už pristatytas kokybiškas Prekes, 

atitinkančias Sutarties 1 priede bei tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko Prekėms įprastai keliamus 

reikalavimus, pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, pervedant pinigus į Tiekėjo Šalių rekvizituose 

(Sutarties 10 dalis) nurodytą sąskaitą; 

3.2.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą arba 

atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą, nurodydamas priimto 

sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių perdavimo-priėmimo 

aktas būtų pasirašytas. Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę 

galią turinčiais egzemplioriais; 

3.2.3. Jei gavus Prekes paaiškėja, kad gautos Prekės neatitinka Prekių gamintojo kokybės standartų, 

nustatomi kitokie defektai, trūkumai ar gedimai arba Prekės neatitinka Sutarties 1 priede pateiktos 

techninės specifikacijos, per 5 (penkias) darbo dienas nuo trūkumų nustatymo dienos surašyti 

Prekių defektinį aktą ir išsiųsti jį pasirašyti Tiekėjui. Negavus Tiekėjo pasirašyto Prekių defektinio 

akto per 5 (penkias) darbo dienas arba Tiekėjui atsisakius jį pasirašyti, laikoma, kad Tiekėjas 

nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Tiekėjo pateikta 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija; 

3.2.4. Tiekėjui pareikalavus, sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Prekių 

kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, kai už gautas Prekes nesumokama Sutarties 

2.5 punkte numatyta tvarka. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje 

Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus; 

3.2.5. Suteikti informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

3.2.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu atsiradus Prekės gedimui 

telefonu....................................informuoti apie tai ...............................serviso centrą. 

3.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali 

įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas turi teisę raštu pareikalauti Tiekėjo per 5 (penkias) darbo 

dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir 

ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį. 

3.4. Tiekėjas turi teisę pakeisti pasiūlyme nurodytus specialistus bei subtiekėjus ir (ar) subteikėjus 

(toliau – subtiekėjai), jeigu sutarties vykdymo metu specialistai ir (ar) subtiekėjai nevykdo arba 

netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti 

įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios 

padėties. Pakeisti specialistai ir (ar) subtiekėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne 

mažesnės patirties, kaip specialistai ir (ar) subtiekėjai, nurodyti Tiekėjo pasiūlyme. Apie tai 

Tiekėjas turi informuoti Pirkėją per 5 (penkias) darbo dienų, nurodydamas specialistų ir (ar) 

subtiekėjų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Tiekėju įformina protokolu 

susitarimą dėl specialistų ir (ar) subtiekėjų pakeitimo, pasirašomu abiejų Sutarties šalių, kuris tampa 

neatskiriama Sutarties dalis. 



 

4. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

4.1. Atsiradus force majeure aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis 

nors priemonėmis pašalinti, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba 

netinkamą vykdymą, laikantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu 

Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 

2000, Nr. 74-2262) 6.212, 6.253 straipsnių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes 

liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 24-556). 

4.2. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį 

įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pranešti 

kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti 

įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, 

jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. 

4.3. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių 

priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą. 

5. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

5.1. Kilusius tarp Šalių ginčus dėl šios Sutarties vykdymo abi Šalys sprendžia derybų būdu. 

5.2. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų, jis sprendžiamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą. 

6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

6.1. Pagal šią Sutartį parduotų Prekių kokybė turi atitikti tuos kokybės reikalavimus, parametrus ir 

sąlygas, kurie nurodyti techniniuose dokumentuose ir kurie įprastai keliami tokios rūšies ir tokio 

naudojimo laiko Prekėms. 

6.2. Perkamos Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pirkimo 

objekto sritį, reikalavimus. 

6.3. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti konkretaus modelio 

Prekės, t. y. gamintojas nutraukia savo veiklą ar gamintojas nutraukė šių Prekių tiekimą ir dėl tokio 

įvykio Tiekėjas pateikia įrodantį gamintojo dokumentą, Tiekėjas turi teisę pristatyti kito modelio 

Prekę su sąlyga, kad kitas modelis atitiks Prekei keliamus reikalavimus pagal Sutarties 1 priede 

pateiktą techninę specifikaciją (ar geresnių parametrų) bei bus pristatomas už tą pačią Prekės kainą. 

6.4. Prekių garantinis terminas yra 3 (trys) metai. Prekių garantinio aptarnavimo laikas 

skaičiuojamas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei per šiame punkte nurodytą 

garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie 

atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir (ar) daiktų saugojimo taisykles, taikoma 

Sutarties 3.1.5 ir 3.2.3 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu per Pirkėjo nurodytą terminą Tiekėjas 

nepašalina defektų, trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų 

šalinimo. 



 

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

7.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu 

pranešęs apie tai Tiekėjui, jeigu: 

7.1.1. pastarasis nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus; 

7.1.2. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

7.1.3. Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu 

dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje 

organizacijoje; 

7.1.4. Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo. 

7.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties 7.1 punkte nustatyto 

termino, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali 

įvykdyti savo įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 5 (penkias) darbo dienas 

nepateikė naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. 

7.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, apie tokį Sutarties nutraukimą kitai 

šaliai pranešant ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

7.4. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas 

Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat 

parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą 

Tiekėjui. 

7.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar 

išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo pateiktą 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

7.6. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už pristatytas Prekes, 

Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

8. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

8.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento pateikimo 

Pirkėjui ir Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki garantinių įsipareigojimų pabaigos, bet ne 

daugiau nei 38 mėnesius. 

8.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties 

sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, 

Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų 

pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus 

laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės 

nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai 

Sutarties sąlygų keitimo būtinybės buvo neįmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) 

Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, pateikiant 

pagrindžiančius dokumentus. 

8.3. Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Sutarties Šalys atsako pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. 

8.4. Sutarties Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti viena kitą 

apie Šalių rekvizitų, bankų atsiskaitomųjų sąskaitų numerių pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio 



 

įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad kita Šalis pažeidė Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus 

pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus. 

8.5. Pirkėjas paskiria kontaktiniu asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą ir turinčiu teisę 

pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą,  ,  

(Pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tel.: _______________, e. paštas: . 

8.6. Tiekėjas paskiria kontaktiniu asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą ir turinčiu teisę 

pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą,  ,  

(Pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tel.: _______________, e. paštas: . 

8.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po 

vieną kiekvienai Šaliai.  

8.8. Šios Sutarties turinys ir vykdant šią Sutartį gauta informacija yra konfidenciali ir negali būti 

perduotas tretiesiems asmenims be kurios nors iš Šalių raštiško sutikimo, išskyrus teisės aktų 

numatytus atvejus. Visi iš Pirkėjo gauti Sutarčiai vykdyti reikalingi dokumentai, Sutarties vykdymo 

pabaigoje grąžinami Pirkėjui. 

8.9. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai 

trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

8.10. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 

neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

8.11. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties 

nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti 

galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

8.12. Be šių Sutarties sąlygų, jai taikomos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos tokios 

rūšies sutarčių sąlygos. 

9. SUTARTIES PRIEDAI 

9.1. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis: 

9.1.1. 1 priedas. Techninė specifikacija, 13 lapų; 

9.1.2. 2 priedas. Prekių kainos ir kiekiai, 1 lapas; 

9.1.3. 3 priedas. Prekių perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas; 

9.1.4. 4 priedas. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančių dokumentų formų pavyzdžiai, 

3 lapai; 

9.1.5. 5 priedas. Prekių pristatymo adresai, 1 lapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKĖJAS 

(Pirkėjo pavadinimas) 

Adresas: 

Įstaigos kodas:  

Telefonas  

Faksas  

E. paštas:  

Atsiskaitomoji sąskaita: 

(Banko pavadinimas, kodas) 

TIEKĖJAS 

(Tiekėjo pavadinimas) 

Adresas: 

Įmonės kodas:  

Telefonas  

Faksas  

E. paštas:  

Atsiskaitomoji sąskaita: 

(Banko pavadinimas, kodas) 

(Pirkėjo atstovo pareigų pavadinimas) 

(Vardas ir pavardė) 

  

(Parašas) 

A. V. 

(Tiekėjo atstovo pareigų pavadinimas) 

(Vardas ir pavardė) 

  

(Parašas) 

A. V. 



2012 m. ________ __ d.  

Kompiuterinės technikos  

viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 

Nr. ________/_______ 

1 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Stalinis kompiuteris. 

Eil. 

Nr. 
Charakteristikos pavadinimas Reikalaujamo parametro reikšmė 

1.   



 

 2012 m. ________ __ d.  

Kompiuterinės technikos  

viešojo pirkimo-pardavimo sutarties  

                                                                                                       Nr. ________/_______ 

                  2 priedas 

PREKIŲ KAINOS IR KIEKIAI 

Nr. Prekių pavadinimas 
Kiekis, 

vnt. 

Vieneto kaina, 

Lt (be PVM) 

Kaina, Lt (be PVM) 

(3 × 4) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

4.     

Suma be PVM: 

PVM: 

Suma su PVM: 

 

 

 

 



2012 m. ________ __ d.  

Kompiuterinės technikos  

viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 

Nr. ________/_______ 

3 priedas 

(Prekių perdavimo-priėmimo akto forma) 

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS NR. _____ 

2012 m. _________ __ d. 
(Dokumento sudarymo vieta) 

Teikėjas –  , atstovaujamas (-a)  
(Tiekėjo pavadinimas, kodas) 

 , veikiančio (-ios) pagal 
(Pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

 , vadovaudamasis 2012 m. _________ __ d. 
(Atstovavimo pagrindas) 

Kompiuterinės technikos viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. ________/_______, tiekė ir 

perdavė visas prekes Pirkėjui. 

Pirkėjas –  , atstovaujama  
(Pirkėjo pavadinimas, kodas) 

 , veikiančio (-ios) pagal 
(Pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

 , priėmė iš Tiekėjo visas prekes. 

(Atstovavimo pagrindas) 

Tuo remiantis Pirkėjas turi sumokėti tiekėjui ___________ Lt (  

(Suma skaičiais) 

 ). 
(Suma žodžiais) 

Prekes perdavė 

 _________________________  
(Pareigų pavadinimas) 

 _________________________  
(Parašas) 

 _________________________  
(Vardas ir pavardė) 

A. V. 

Prekes priėmė 

 _________________________  
(Pareigų pavadinimas) 

 _________________________  
(Parašas) 

 _________________________  
(Vardas ir pavardė) 

A. V. 



2012 m. ________ __ d.  

Kompiuterinės technikos  

viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 

Nr. ________/_______ 

4 priedas 

(Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančių dokumentų formų pavyzdžiai) 

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr. _________ 

  

(Pirkėjo pavadinimas) 

  

(Adresas) 

2012 m. ________ __ d. 

 

(Sudarymo vieta) 

  

(Kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas) 

(toliau – Klientas), pranešė, kad 2012 m. _________ __ d. sudarė (pratęsė) sutartį 

Nr. ________/_______ su    

(Pirkėjo pavadinimas) 

(toliau – Garantijos gavėjas) dėl kompiuterinės technikos tiekimo (toliau – Sutartis). 

  

(Banko ar kredito įstaigos pavadinimas, kodas, adresas) 

(toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 

Garantijos gavėjui ne daugiau kaip _________ Lt ( ) gavęs pirmą raštišką  

 (Suma skaičiais) (Suma žodžiais) 

Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti, kuriame privalo būti nurodytas šios garantijos numeris, 

patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų ar įvykdė jas netinkamai, nurodant kokios 

Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos ar įvykdytos netinkamai. 

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir galioja tik patvirtintas 

Garanto antspaudu. 

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. 

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal 

šią garantiją. 

Ši garantija galioja iki 201_ m. _________ __ d. 

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei: 

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu 

nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti; 

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad: 

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; arba 

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus. 

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti 

aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. 



 

Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis 

taptų nebereikalingas. 

 _________________________  

(Įgalioto asmens pareigos) 

 _________________________  

(Parašas) 

 _________________________  

(Vardo raidė ir pavardė) 

A. V. 



 

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR. _______________ 

(Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) 

2012 m. _________ __ d. 

 

(Sudarymo vieta) 

Šis laidavimo raštas galioja tik su 2012 m. _________ __ d. draudimo sutartimi 

Nr. _______________. 

Šiuo laidavimo raštu   

(Kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas) 

(toliau – Klientas) ir   

(Laiduotojo pavadinimas, kodas, adresas) 

 (toliau – Laiduotojas) neatšaukiamai įsipareigoja    

(Pirkėjo pavadinimas) 

(toliau – Kliento kreditorius) _________ Lt ( ) suma  

 (Suma skaičiais) (Suma žodžiais) 

ir ją tinkamai išmokėti pagal šį laidavimo raštą. 

Klientas 2012 m. _________ __ d. sudarė sutartį Nr. ________/_______ su Kliento 

kreditoriumi dėl kompiuterinės technikos tiekimo (toliau – Sutartis). 

Vadovaujantis Sutartimi, šio laidavimo sąlygos yra tokios: 

Jei Klientas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai, 

Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Kliento kreditoriui aukščiau nurodytą sumą, gavęs 

Kliento kreditoriaus pirmą raštišką pareikalavimą. Kliento kreditorius neprivalo pagrįsti savo 

reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos arba vykdomos 

netinkamai. 

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki 201_ m. _________ __ d. 

Kliento kreditoriui arba Klientui paprašius pratęsti Sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas 

įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Kliento 

prašymu pratęsiamas Sutarties galiojimo laikui. 

Reikalavimas sumokėti Kliento kreditoriui aukščiau nurodytą sumą turi būti pateiktas 

Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos. 

 _________________________  

(Įgalioto asmens pareigos) 

 _________________________  

(Parašas) 

 _________________________  

(Vardo raidė ir pavardė) 

A. V.



2012 m. ________ __ d.  

Kompiuterinės technikos  

viešojo pirkimo-pardavimo 

sutarties Nr. ________/_______ 

5 priedas 

PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAI 

Pavadinimas Adresas 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 

8 priedas 

 

      
(Tiekėjo pavadinimas) 

 

 

 

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) 

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      
(Data, numeris) 

 

      
(Vieta) 

 

            Aš,       , 
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 

vadovaujantis (atstovaujantis)       
 

(tiekėjo pavadinimas) 
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame 

pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, 

ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 

tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti 

jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais 

veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje 

nurodytus principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 

kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame 

pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo 

(atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su 

kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas 

(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

 

               

(Deklaraciją teikiančio asmens 

pareigos) 

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 
 

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios 

redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės 

www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo 

deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

http://www.vpt.lt/


 

 


