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1. Pirkimo objektas – Leidybos ir spausdinimo paslaugos  (toliau – Paslaugos). 

2. Pirkimo apibūdinimas: Leidybos ir spausdinimo paslaugų  pirkimas  apima          

leidybos, spausdinimo, knygų įrišimo, maketavimo, redagavimo ir apdailos paslaugas, 

rinkimo ir spausdinimų formų gamybos paslaugas, brošiūrų leidybą, skrajučių leidybą, 

viršelio dizaino sukūrimą, kitas paslaugas susijusias su spausdinimu.                                         

3. Reikalavimai teikėjams: Naudodamas savo popierių ir kitas medžiagas, teikėjas 

įsipareigoja sumaketuoti, spausdinti ir įrišti Aleksandro Stulginskio universiteto leidinius. Taip pat 

užtikrinti kokybiškas medžiagas, darbų kokybę, kuri turi atitikti spaudos keliamus reikalavimus, 

kokybiškai įrišti ir apipjauti leidinius (apipjovimo paklaida turi būti ne didesnė kaip 0,5mm). 

Užsakovui aptikus broką ir apie tai raštu informavus, teikėjas privalo pakeisti nekokybiškus 

spaudinius.  

4. Planuojama pirkti už 150 tūkst. litų be PVM. per vienerius metus. Perkamos paslaugos  

galės kisti (didėti arba mažėti) 20 procentų ribose. 

 

5. Paslaugų pristatymo terminai ir vieta. Aleksandro Stulginskio universitetas, 

Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.  

6. Sutartis sudaroma 12 mėn. su pratęsimo galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėn. 

 

Eil. 

Nr. 

 Paslaugos pavadinimas 

1 a Leidinio 1 viršelio reikalavimai (tiražas 1000 egz.): 

Puslapio formatas – A5 

Popierius – 300 g/m
2 
kreidinis blizgus (matinis) arba  

240 g/m
2 
dvipusis kartonas. 

Spalvingumas – 4+0+blizgus celofonavimas. 

Kiti reikalavimai – viršelio dizaino sukūrimas. 

  

1 b.  Leidinio 1 vidinių puslapių reikalavimai  

(tiražas 1000 egz. ): 

Puslapio formatas – A5  

Vidinių puslapių apimtis – 16 psl. 

Popierius – 80 g/m
2 
ofsetinis 

Spalvingumas – 1+1  

Kiti reikalavimai – teksto surinkimas, nuotraukų ir vizualinių elementų paruošimas spaudai (kai 
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nuotraukos ir vizualiniai elementai sudaro 20 proc. viso leidinio apimties), maketavimas ir techninis 

redagavimas. 

1 c. Leidinio 1 sulankstymas, parinkimas, susegimas, apipjovimas (tiražas 1000 egz.). 

2 a Leidinio 2 viršelio reikalavimai (tiražas 1000 egz.): 

Puslapio formatas  – A5  

Popierius – 300 g/m
2 
kreidinis blizgus (matinis) arba  

240 g/m
2 
dvipusis kartonas. 

Spalvingumas – 4+0+blizgus celofonavimas. 

Kiti reikalavimai – viršelio dizaino sukūrimas. 

  

2 b.  Leidinio 2 vidinių puslapių reikalavimai  

(tiražas 1000 egz.): 

Puslapio formatas – A5 

Vidinių puslapių apimtis – 16 psl. 

Popierius – 80 g/m
2 
ofsetinis 

Spalvingumas – 4+4  

Kiti reikalavimai – teksto surinkimas, nuotraukų ir vizualinių elementų paruošimas spaudai (kai nuotraukos ir 

vizualiniai elementai yra kiekviename puslapyje), maketavimas ir techninis redagavimas. 

2 c. Leidinio 2 sulankstymas, parinkimas, susegimas, apipjovimas (tiražas 1000 egz.) . 

3 a Leidinio 3 viršelio reikalavimai (tiražas 1000 egz.): 

Puslapio formatas. – A5  

Popierius – 300 g/m
2 
kreidinis blizgus (matinis) arba  

240 g/m
2 
dvipusis kartonas. 

Spalvingumas – 4+0+blizgus celofonavimas. 

Kiti reikalavimai – viršelio dizaino sukūrimas. 

  

3 b.  Leidinio 3 vidinių puslapių reikalavimai  

(tiražas 1000 egz.): 

Puslapio formatas – A5  

Vidinių puslapių apimtis – 48 psl. 

Popierius – 80 g/m
2 
ofsetinis 

Spalvingumas – 4+4  

Kiti reikalavimai – teksto surinkimas, nuotraukų ir vizualinių elementų paruošimas spaudai (kai nuotraukos ir 

vizualiniai elementai sudaro 20 proc. viso leidinio apimties), maketavimas ir techninis redagavimas. 

3 c. Leidinio 3 sulankstymas, parinkimas, susegimas, apipjovimas (tiražas 1000 egz.) . 

4 a Leidinio 4 viršelio reikalavimai (tiražas 1000 egz.): 

Puslapio formatas – A5 

Popierius – 300 g/m
2 
kreidinis blizgus (matinis) arba  

240 g/m
2 
dvipusis kartonas. 

Spalvingumas – 4+0+blizgus celofonavimas. 

Kiti reikalavimai – viršelio dizaino sukūrimas. 

4 b.  Leidinio 4 vidinių puslapių reikalavimai (tiražas 1000 egz.): : 

Puslapio formatas – A5  

Vidinių puslapių apimtis – 100 psl. 

Popierius – 80 g/m
2 
ofsetinis 

Spalvingumas – 4+4  

Kiti reikalavimai – teksto surinkimas, nuotraukų ir vizualinių elementų paruošimas spaudai (kai 

nuotraukos ir vizualiniai elementai sudaro 20 proc. viso leidinio apimties), maketavimas ir techninis 

redagavimas. 
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4 c. Leidinio 4 sulankstymas, parinkimas, suklijavimas, apipjovimas  (tiražas 1000 egz.): 

5 a Leidinio 5 viršelio reikalavimai (tiražas 1000 egz.): 

Puslapio formatas – A5 

Popierius – 130 g. kreidinis (paskui dar reikės įrišti keitai). 

Spalvingumas – 4+0+blizgus celofonavimas. 

Kiti reikalavimai – viršelio dizaino sukūrimas. 

5 b.  Leidinio 5 vidinių puslapių reikalavimai (tiražas 1000 egz.): 

Puslapio formatas – A5 

Vidinių puslapių apimtis – 48 psl. 

Popierius – 80 g/m
2 
ofsetinis 

Spalvingumas – 4+4  

Kiti reikalavimai – teksto surinkimas, nuotraukų ir vizualinių elementų paruošimas spaudai (kai 

nuotraukos ir vizualiniai elementai sudaro 20 proc. viso leidinio apimties), maketavimas ir techninis 

redagavimas. 

5 c. Leidinio 5 sulankstymas, parinkimas, kietas įrišimas (IV įrišimas), apipjovimas (tiražas 1000 egz.) 

6. Kvietimai – lankstinukai (armonika 1/2 A3/200g) 4+4, kai: 

6.1 tiražas 10 000 vnt. 

6.2 tiražas 5 000 vnt. 

6.3 tiražas 1 000 vnt. 

7. Skrajutės (94x177mm/200g) 4+0, kai: 

7.1 tiražas 10 000 vnt. 

7.2 tiražas 5 000 vnt. 

7.3 tiražas 1 000 vnt. 

8. Kvietimai perlenkiami (165x183mm/250g) 4+1, kai: 

8.1 tiražas 100 vnt. 

8.2 tiražas 200 vnt. 

8.3 tiražas 300 vnt. 

9. Kvietimai perlenkiami, su perforacija (295x80mm/250g) 4+4, kai: 

9.1 tiražas 200 vnt. 

9.2 tiražas 500 vnt. 

10. Dalyvių kortelės (90x50mm/200g) 4+0, kai: 

10.1 tiražas 30  vnt. 

10.2 tiražas 60 vnt. 

10.3 tiražas 300 vnt. 

10.4 tiražas 1000 vnt. 

11. Lipdukai klijuojami iš išorės (A5) 4+0, kai: 

11.1 tiražas 500 vnt. 

11.2 tiražas 1000 vnt. 

11.3 tiražas 2000 vnt. 

12. Lipdukai klijuojami iš vidaus ant stiklo (A5) 4+0, kai: 

12.1 tiražas 500 vnt. 

12.2 tiražas 1000 vnt. 

12.3 tiražas 2000 vnt. 

13. Diplomai, padėkos (A4/250g) 4+0, kai: 

13.1 tiražas 10 vnt. 
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13.2 tiražas 20 vnt. 

14. Katalogai (119x194mm, 120 psl. 1+1, 90 g. ofsetinis popierius; 16 psl. 4+4, 130g kreidinis 

blizgus; viršelis 300 g. kreidinis blizgus, apdirbimas – blizgus laminatas, siūta, klijuota); Kiti 

reikalavimai – nuotraukų ir vizualinių elementų paruošimas spaudai, maketavimas ir techninis 

redagavimas. 

Tiražas 1000 egz. 

15. Katalogai (119x194mm, 240 psl. 1+1, 90 g. ofsetinis popierius; 32 psl. 4+4, 130g kreidinis 

blizgus;  viršelis 300 g. kreidinis blizgus, apdirbimas – blizgus laminatas, siūta, klijuota); Kiti 

reikalavimai – nuotraukų ir vizualinių elementų paruošimas spaudai, maketavimas ir techninis 

redagavimas; kai: 

15.1 tiražas 3000 vnt. 

15.2 tiražas 5000 vnt. 

16. Dizaino  kūrimas  

(dizainerio darbo 1 val. įkainis) 

 

Perkamos paslaugos galės kisti (didėti arba mažėti) 20 procentų ribose . 


