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I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS 

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Aleksandro Stulginskio 

universitetas, kodas 111950962, PVM kodas 119509610; 

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Studentų g. 11, 53361 Akademija, Kauno r. 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Pirkimų tarnybos vadovė Irena Simonaitienė, telefonas (8-37) 75 

23 31, faksas (8-37) 75 22 01, el. paštas, irena.simonaitiene@asu.lt interneto adresas 

/www.lzuu.lt/pradzia/lt/ ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): 

www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702, 

 I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 115288  

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Kompiuterinės ir kompiuterinio tinklo įrangos pirkimas, Novell 

(arba lygiavertės) programinės įrangos licencijų nuomos“ pirkimas. 

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: I-  pirkimo objekto dalis: „Kompiuterinės 

įrangos pirkimas“ 

 Perkama: kompiuteris darbo vietai „AK1“ (20 vnt.); kompiuteris darbo vietai „AK2“ (30 vnt.); 

kompiuteris darbo vietai „AK3“ (30 vnt.); nešiojamas kompiuteris „ANK1“ (10 vnt.); 

nešiojamas kompiuteris „ANK2“ (10 vnt.); nešiojamas kompiuteris „ANK3“ (10 vnt.); 

planšetinis kompiuteris „PK1“ (10 vnt.); monitorius darbo vietai „AM1“ (30 vnt.);  monitorius 

darbo vietai „AM2“ (30 vnt.);  monitorius darbo vietai „AM3“ (30 vnt.); rašalinis spausdintuvas 

„SR1“ (10 vnt.); lazerinis spausdintuvas „SL1“ (10 vnt.); lazerinis spausdintuvas „SL2“ (10 

vnt.);   lazerinis spausdintuvas „SL3“ (10 vnt.);  lazerinis spausdintuvas „SL4“ (5 vnt.);  lazerinis 

spausdintuvas „SL5“ (5 vnt.);   daugiafunkcinis lazerinis spausdintuvas „DS1“ (10 vnt.);  

daugiafunkcinis rašalinis spausdintuvas „DS2“ (10 vnt.); skeneris „S1“ (5 vnt.);   

nepertraukiamos srovės šaltinis „NS1“  (5 vnt.). Kompiuterių dalys ir priedai: kaupiklis 1 (10 

vnt.), kaupiklis 2 (10 vnt.), kaupiklis 3 (10 vnt.), kaupiklis 4 (10 vnt.), kaupiklis 5 (10 vnt.), 

kaupiklis 6 (10 vnt.), optinis įrenginys 1 (10 vnt.), optinis įrenginys 2 (10 vnt.), klaviatūra 1 (20 

vnt.), klaviatūra 2 (20 vnt.), pelė 1 (20 vnt.), pelė 2 (20 vnt.), pelė 3 (20 vnt.), vaizdo plokštė 1 (5 

vnt.), vaizdo plokštė 2 (10 vnt.),  tinklo adapteris (5 vnt.), bevielio tinklo adapteris (20 vnt.),  

kompiuterio maitinimo šaltinis (20 vnt.), atmintukas 1 (20 vnt.), atmintukas 2 (20 vnt.), 

atmintukas 3 (20 vnt.), atmintukas 4 (20 vnt.),  atmintinė 1 (10 vnt.), atmintinė 2 (10 vnt.), 

atmintinė 3 (10 vnt.), atmintinė 4 (10 vnt.), atmintinė 5 (10 vnt.), atmintinė 6 (10 vnt.), atmintinė 

7 (10 vnt.), atmintinė 8 (10 vnt.), kolonėlė 1 (10 vnt.), kolonėlė 2 (10 vnt.), ausinės 1 (10 vnt.), 

ausinės 2 (10 vnt.), krepšys nešiojamam kompiuteriui (20 vnt.), vaizdo skirstytuvas 1 (5 vnt.) 

vaizdo skirstytuvas 2 (5 vnt.). Perkamų prekių kiekis ir savybės nustatytos techninėje 

specifikacijoje.  

II - pirkimo objekto dalis: „Kompiuterinio tinklo įrangos pirkimas“.  
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 Perkama: komutatorius „K1” (10 vnt.); komutatorius „K2” (5 vnt.);  komutatorius „K3”(5 vnt.); 

komutatorius „K4 (10 vnt.); modulinis tinklinis komutatorius „K5” (1 vnt.); papildomas vidinis 

modulis jau turimam moduliniam tinkliniam komutatoriui HP 5406zl „VMK1“ (10 vnt.); 

papildomas vidinis modulis jau turimam moduliniam tinkliniam komutatoriui HP 5406zl 

„VMK2“ (10 vnt.); vidinis modulis bevielio tinklo prieigos įrenginių valdymui moduliniam 

tinkliniam komutatoriui „VMK3“ (1 vnt.); vidinis tinklinis optinis modulis  (Mini-GBIC) 

„VMK4“ (30 vnt.); bevielio tinklo prieigos įrenginys „BTPĮ1“ (8 vnt.); bevielio tinklo prieigos 

įrenginys „BTPĮ2“ (2 vnt.); bevielio tinklo prieigos įrenginio  maitinimo įrenginys „BTPĮMĮ1“ 

(10 vnt.); turimos tinklo valdymo programinės įrangos (PCM+) modulis bevielio tinklo dalies 

stebėjimui ir analizei „PĮM1“ (1 vnt.). Perkamų prekių kiekis ir savybės nustatytos techninėje 

specifikacijoje . 

III - pirkimo objekto dalis: „Novell (arba lygiavertės) programinės įrangos licencijų 

nuoma“.  

Perkama: Novell programinės įrangos licencijų nuoma (1 vnt.). Perkamų prekių kiekis ir savybės 

nustatytos techninėje specifikacijoje. 

 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas ( prekės) 

II.2.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl. CPV): 30200000-1 

II.3. Numatoma bendra galutinė sutarties(-čių) vertė ir PVM tarifas (%): 

 I -pirkimo objekto dalis: „Kompiuterinės įrangos pirkimas“ už 31 502,35 Lt (trisdešimt 

vieną tūkstantį penkis šimtus du litus 35 centus); 

 II - pirkimo objekto dalis: „Kompiuterinio tinklo įrangos pirkimas“ už 82 183,20 Lt 

(aštuoniasdešimt du tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt tris litus 20 centų);  

 III -pirkimo objekto dalis: „Novell (arba lygiavertės) programinės įrangos licencijų 

nuoma“ už 18 972,80 Lt (aštuoniolika tūkstančių devynis šimtus septyniasdešimt du litus 

80 centų. 

 

III. PIRKIMO BŪDAS: Atviras konkursas 

 

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI 

SUTARTĮ 

IV.1. Numatomos sudaryti sutarties numeris: 031/2012 

IV.1.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas: 

 I -pirkimo objekto dalis: „Kompiuterinės įrangos pirkimas“  

II - pirkimo objekto dalis: „Kompiuterinio tinklo įrangos pirkimas“  

III -pirkimo objekto dalis: „Novell (arba lygiavertės) programinės įrangos licencijų 

nuoma“  

 

IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Atea“, 122588443 

IV.2.1. Adresas, pašto indeksas, telefonas(-ai), faksas, el. paštas: Savanorių per. 178a, LT-44150, 

Kaunas, tel: 8 37 400040 

IV.3.1. PVM tarifas (21%): 

IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: vienintelis tiekėjas. 

IV.4.1. Jei žinoma, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 

 

V. KITA INFORMACIJA 

 

VI. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012 02 07 

 


