
1
 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 12
(Sutarties priedas Nr. 1)

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

1 pirkimo objekto dalis – Kompiuterinė technika studijų reikmėms ir integruojamų 
institutų darbuotojams

 

Kompiuteris darbo vietai “AK2”
Eil. 
Nr.

Parametro 
pavadinimas

Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis 30 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / 
modelis

Nurodyti  

4. Procesorius 64 bitų technologiją palaikantis dviejų 
branduolių procesorius, kurio našumas ne 
mažiau 120 taškų pagal testą SysMark 2012 
– Overall (www.anandtech.com). Būtina 
nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, 
pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties 
dydį, sisteminės magistralės dažnį.

 

5. Pagrindinė plokštė Turi palaikyti dviejų ir keturių branduolių 
procesorius.

 

6. Operatyvinė 
atmintis

Ne mažiau 4GB DDR3 SDRAM 1333 MT/
s. Atmintis turi būti plečiama ne mažiau 
kaip iki 16 GB. Vietų atminties moduliams 
(“DIMM slot”) minimalus skaičius ne mažiau 
4.

 

7. Vaizdo atkūrimo 
įranga 

PCI Express x16 šyna, adapteris palaikantis 
iki 1024 MB dinaminės atminties ir DirectX 
10.1, OpenGL 3.0.

 

8. Įvesties /Išvesties 
prievadai

Ne mažiau : 1 vnt. PCI, 2 vnt. PCI Express 
x1, 1 vnt. PCI Express x16, 10 vnt. USB 
2.0 (bent 2 iš jų turi būti priekinėje korpuso 
dalyje), 2 vnt. PS2, 1 vnt. VGA, 1 vnt. 
DisplayPort arba DVI, 1 vnt. serijinis (turi 
būti gamintojo numatyta galimybė įstatyti 
papildomą vieną serijinę, vieną lygiagrečią 
jungtį ir vieną eSATA jungtį), 1 vnt. RJ45, 
priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui 
ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai 
stereo-in, stereo-out 

 

http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
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9. Kietas diskas Ne mažiau 500 GB, 7200 rpm, Serial ATA 
6.0-Gb/s.  S.M.A.R.T. arba lygiavertis

 

10. Optinis įrenginys Vidinis, „pilno aukščio“, DVD+/-RW DL 
įrenginys su LightScribe, LabelFlash ar 
lygiaverte technologija, įrašantis ne lėčiau 
kaip 16x greičiu (DVD+/-R)

 

11. Tinklo sąsaja Integruotas adapteris, ne lėtesnis kaip 10/
100/1000 Mbps, WOL, PXE, ASF 2.0  
palaikymas.

 

12. Audio adapteris Integruotas audio adapteris. Vidinis 
garsiakalbis.

 

13. Korpusas, 
maitinimo šaltinis

„Tower“ tipo, metalinis. Turi būti atidaromas 
nenaudojant įrankių, komponentai (kietas 
diskas ir kiti įrenginiai) taip pat turi būti 
įdiegiami, keičiami nenaudojant įrankių 
(“toolless”), vidinis, be atskiro aušinimo 
ventiliatoriaus maitinimo šaltinis.

 

14. Klaviatūra USB arba PS2, su graviruotomis 
lietuviškomis raidėmis (ne su lipdukais)

 

15. Pelė Dviejų klavišų su ratuku, optinė  

16. Apsaugos 
galimybės

Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir 
prirakinti korpusą “Kesington Lock” tipo 
užraktu, atminties keitimo perspėjimas 
(“Memory Change Alert”), temperatūros 
kilimo perspėjimas, serijinio, paralelinio ir 
USB portų kontrolė, įjungimo slaptažodis, 
konfigūravimo slaptažodis. Integruota TPM 
1.2 standartus atitinkanti duomenų apsaugos 
mikroschema.

 

17. Valdymo sistema Kompiuterio gamintojo paruošta ir įdiegta 
personalinio kompiuterio, prijungto prie 
vietinio kompiuterių tinklo, administravimo 
ir valdymo per nuotolį įranga.

 

18. Konfigūracijos 
valdymas

Distancinis konfigūracijos valdymas, 
distancinė BIOS informacija ir nustatymai, 
distancinis įjungimas/išjungimas, galimybė 
kompiuterį pakrauti iš serverio.

 

19. Įrangos turto 
valdymas

Informacija apie kompiuterio, procesoriaus, 
disko, monitoriaus ir tinklo plokštės 
gamintoją, modelį ir serijinį numerį.
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20. Diagnostikos 
priemonės

Turi būti automatinė procesoriaus, atminties, 
pagrindinės plokštės, išplėtimo plokščių, 
kietų diskų, klaviatūros, pelės ir monitoriaus 
darbo testavimo ir ataskaitų formavimo 
sistema, naujų komponentų supaprastintos 
instaliacijos ir testavimo sistema, parodanti 
duomenis apie DMA, I/O, atminties 
nustatymus ir pan.

 

21. Gedimų valdymas Disko gedimo pranešimo S.M.A.R.T. 
technologija (Off-Line Read Scanning with 
Defect Reallocation) arba lygiavertė.

 

22. Atnaujinimų 
valdymas 

Turi būti gamintojo pateikta interneto 
svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) 
vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio 
BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę 
įrangą (pateikti nuorodą)

 

23. Suderinamumas Siūlomas modelis turi būti sertifikuotas 
darbui su MS Windows 7 operacinėmis 
sistemomis. Informacija apie sertifikavimą 
gali būti pateikta oficialiose programinės 
įrangos gamintojo svetainėse (pateikti tikslią 
nuorodą) arba įrodoma, pateikiant sertifikatų 
kopijas.

 

24. Sertifikatai, 
kokybės 
reikalavimai

 Ne mažiau kaip EPEAT Gold įvertinimas 
arba lygiavertis

 Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

25. Surinkimo 
reikalavimai

Visos asmeninio kompiuterio dalys 
(sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, 
atmintis, kietas diskas, optiniai nuskaitymo 
įrenginiai,  pelė, klaviatūra ir kt.) turi būti 
vieno gamintojo ar būtų jo sertifikuotos 
(pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).

 

26. Gamintojo 
katalogas ar jo 
kopija

Būtina pridėti popierinį variantą (su nuoroda 
į priedus ir lapų skaičių) arba pateikti 
nuorodą į elektroninį prekės katalogą(aprašą) 
gamintojo interneto svetainėje. Visi 
specifikacijoje reikalaujami techniniai 
parametrai turi būti kataloge(apraše).

 

27. Įdiegimas

 

Turi būti suinstaliuota perkančios 
organizacijos turima programinė įranga MS 
Windows 7 Professional, MS Office, bei kita 
pateikta,  programinė įranga.

 

28. Garantinis 
laikotarpis

Ne mažiau 36 mėn. Turi būti autorizuotas 
serviso centras Lietuvoje.

 

 
Kompiuteris darbo vietai “AK3”

Eil. 
Nr.

Parametro 
pavadinimas

Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos tikslios 
techninės charakteristikos
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1. Kiekis 45 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / 
modelis

Nurodyti  

4. Procesorius 64 bitų technologiją palaikantis keturių 
branduolių procesorius, kurio našumas ne 
mažiau 145 taškų pagal testą SysMark 2012 
–Overall (www.anandtech.com). Būtina 
nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, 
pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties 
dydį, sisteminės magistralės dažnį.

 

5. Pagrindinė plokštė Turi palaikyti keturių branduolių procesorių  

6. Operatyvinė 
atmintis

Ne mažiau 4GB DDR3 SDRAM 1333 MT/
s. Atmintis turi būti plečiama ne mažiau 
kaip iki 16 GB. Vietų atminties moduliams 
(“DIMM slot”) minimalus skaičius ne mažiau 
4.

 

7. Vaizdo atkūrimo 
įranga 

PCI Express x16 šyna, adapteris palaikantis 
iki 1024 MB dinaminės atminties ir DirectX 
10.1, OpenGL 3.0.

 

8. Įvesties /Išvesties 
prievadai

Ne mažiau : 1 vnt. PCI, 2 vnt. PCI Express 
x1, 1 vnt. PCI Express x16, 10 vnt. USB 
2.0 (bent 2 iš jų turi būti priekinėje korpuso 
dalyje), 2 vnt. PS2, 1 vnt. VGA, 1 vnt. 
DisplayPort arba DVI, 1 vnt. serijinis (turi 
būti gamintojo numatyta galimybė įstatyti 
papildomą vieną serijinę, vieną lygiagrečią 
jungtį ir vieną eSATA jungtį), 1 vnt. RJ45, 
priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui 
ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai 
stereo-in, stereo-out

 

9. Kietas diskas Ne mažiau 500 GB, 7200 rpm, Serial ATA 
6.0-Gb/s.  S.M.A.R.T. arba lygiavertis

 

10. Optinis įrenginys Vidinis, „pilno aukščio“, DVD+/-RW DL 
įrenginys su LightScribe, LabelFlash ar 
lygiaverte technologija, įrašantis ne lėčiau 
kaip 16x greičiu (DVD+/-R)

 

11. Tinklo sąsaja Integruotas adapteris, ne lėtesnis kaip 10/
100/1000 Mbps, WOL, PXE, ASF 2.0 
palaikymas.

 

12. Audio adapteris Integruotas audio adapteris. Vidinis 
garsiakalbis.

 

http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
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13. Korpusas, 
maitinimo šaltinis

„Tower“ tipo, metalinis. Turi būti atidaromas 
nenaudojant įrankių, komponentai (kietas 
diskas ir kiti įrenginiai) taip pat turi būti 
įdiegiami, keičiami nenaudojant įrankių 
(“toolless”), vidinis, be atskiro aušinimo 
ventiliatoriaus maitinimo šaltinis.

 

14. Klaviatūra USB arba PS2, su graviruotomis 
lietuviškomis raidėmis (ne su lipdukais)

 

15. Pelė Dviejų klavišų su ratuku, optinė  

16. Apsaugos 
galimybės

Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir 
prirakinti korpusą “Kesington Lock” tipo 
užraktu, atminties keitimo perspėjimas 
(“Memory Change Alert”), temperatūros 
kilimo perspėjimas, serijinio, paralelinio ir 
USB portų kontrolė, įjungimo slaptažodis, 
konfigūravimo slaptažodis. Integruota TPM 
1.2 standartus atitinkanti duomenų apsaugos 
mikroschema.

 

17. Valdymo sistema Kompiuterio gamintojo paruošta ir įdiegta 
personalinio kompiuterio, prijungto prie 
vietinio kompiuterių tinklo, administravimo 
ir valdymo per nuotolį įranga.

 

18. Konfigūracijos 
valdymas

Distancinis konfigūracijos valdymas, 
distancinė BIOS informacija ir nustatymai, 
distancinis įjungimas/išjungimas, galimybė 
kompiuterį pakrauti iš serverio.

 

19. Įrangos turto 
valdymas

Informacija apie kompiuterio, procesoriaus, 
disko, monitoriaus ir tinklo plokštės 
gamintoją, modelį ir serijinį numerį.

 

20. Diagnostikos 
priemonės

Turi būti automatinė procesoriaus, atminties, 
pagrindinės plokštės, išplėtimo plokščių, 
kietų diskų, klaviatūros, pelės ir monitoriaus 
darbo testavimo ir ataskaitų formavimo 
sistema, naujų komponentų supaprastintos 
instaliacijos ir testavimo sistema, parodanti 
duomenis apie DMA, I/O, atminties 
nustatymus ir pan.

 

21. Gedimų valdymas Disko gedimo pranešimo S.M.A.R.T. 
technologija (Off-Line Read Scanning with 
Defect Reallocation) arba lygiavertė.

 

22. Atnaujinimų 
valdymas 

Turi būti gamintojo pateikta interneto 
svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) 
vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio 
BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę 
įrangą (pateikti nuorodą)
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23. Suderinamumas Siūlomas modelis turi būti sertifikuotas 
darbui su MS Windows 7 operacinėmis 
sistemomis. Informacija apie sertifikavimą 
gali būti pateikta oficialiose programinės 
įrangos gamintojo svetainėse (pateikti tikslią 
nuorodą) arba įrodoma, pateikiant sertifikatų 
kopijas.

 

24. Sertifikatai, 
kokybės 
reikalavimai

 Ne mažiau kaip EPEAT Gold įvertinimas 
arba lygiavertis

 Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

25. Surinkimo 
reikalavimai

Visos asmeninio kompiuterio dalys 
(sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, 
atmintis, kietas diskas, optiniai nuskaitymo 
įrenginiai,  pelė, klaviatūra ir kt.) turi būti 
vieno gamintojo ar būtų jo sertifikuotos 
(pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).

 

26. Gamintojo 
katalogas ar jo 
kopija

Būtina pridėti popierinį variantą (su nuoroda 
į priedus ir lapų skaičių) arba pateikti 
nuorodą į elektroninį prekės katalogą(aprašą) 
gamintojo interneto svetainėje. Visi 
specifikacijoje reikalaujami techniniai 
parametrai turi būti kataloge(apraše).

 

27. Įdiegimas

 

Turi būti suinstaliuota perkančios 
organizacijos turima programinė įranga MS 
Windows 7 Professional, MS Office, bei kita 
pateikta,  programinė įranga.

 

28. Garantinis 
laikotarpis

Ne mažiau 36 mėn. Turi būti autorizuotas 
serviso centras Lietuvoje.

 

 
Nešiojamas kompiuteris „ANK1“

Eil. 
Nr.

Parametro 
pavadinimas

Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis 5 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / 
modelis

Nurodyti  

4. Procesorius 64 bitų technologiją palaikantis dviejų 
branduolių procesorius, kurio našumas 
ne mažiau 60 taškų pagal testą BAPCo 
SYSmark 2012 Rating. Būtina nurodyti 
procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, 
dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės 
magistralės dažnį.

 

5. Procesoriaus 
spartinančioji 
atmintis

Ne mažiau: 2 MB  
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6. Pagrindinė plokštė Turi palaikyti dviejų branduolių procesorių  

7. Operatyvioji 
atmintis

Ne mažiau 2 GB ne mažiau 1333MT/s 
DDR3 SDRAM arba lygiavertė. Ne mažiau 2 
atminties lizdai, galimybė praplėsti ne mažiau 
kaip iki ne mažiau kaip  8 GB.

 

8. Kaupiklis Ne mažiau 320 GB, 7200rpm, SMART 
SATA arba lygiavertis. Aktyvi ir pasyvi 
disko apsauga nuo sutrenkimų.

 

9. Optinis įrenginys Vidinis DVD+/-RW su LightScribe, 
LabelFlash ar lygiaverte technologija.. 
Įrašymo greitis ne mažesnis kaip 24X CD-
ROM, 8X DVD

 

10. Garso plokštė Integruotas, 16 bitų garso įrenginys su 
vidiniais stereo garsiakalbiais. Garso 
reguliavimo galimybė mygtukų pagalba.

 

11. Vaizdo atkūrimo 
įranga

Integruotas, Microsoft DirectX 10 
palaikymas

 

12. Tinklo adapteris Integruotas 10/100/1000, Wake-on-LAN, 
PXE 2.0  funkcijos palaikymas arba 
lygiavertis. 

 

13. Bevielio ryšio 
technologijos

Kompiuteris turi palaikyti šias bevielio ryšio 
technologijas : Bluetooth 2.1, WLAN  802.11 
a/b/g/n (turi būti papildomas mygtukas 
išjungti/įjungti funkcija)

 

14. Modemas Integruotas modemas, faksas 56Kbps  

15. Bendras svoris Ne daugiau kaip 2,7 kg (su optiniu įrenginiu 
ir standartine baterija)

 

16. Klaviatūra Integruota į korpusą,  atspari apliejimui  

17. Pelė Integruotas  “lietimui jautrus plotas”  su 
vertikalia „slinkimo zona“ ir papildomai 
kompiuterio gamintojo USB optinė pelė su 
ratuku

 

18. Ekranas 15.6" HD TFT LCD raiška ne mažiau 
1366 x 768. Kontrastas – ne blogiau 300:1. 
Integruota internetinė kamera. Neturi būti nė 
vieno blogo (šviečiančio arba nešviečiančio) 
taško.

 

19. Korpusas Padengtas įbrėžimams atspariu laminatu arba 
lygiavertis. 
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20. Įvedimo/ išvedimo 
prievadai

Ne mažiau 4x USB 2.0 prievadai, 1x eSata, 
1x VGA, 1x DisplayPort arba HDMI, 1x 
RJ-45, 1x RJ-11,  1x serial, 1x IEEE1394, 
1x Express Card/54 ar lygiavertis lizdas, 
gamintojo numatyta sąsajų išplėtimo 
įrenginio jungtis, išvadas ausinėms ir 
mikrofonui, integruotas SD kortelių 
skaitytuvas  arba lygiavertis.

 

21. Baterija ir 
maitinimo šaltinis

Vidinė, Li-Ion, ne mažiau 6cell. Turi būti 
komplektuojamas su 220V, adapteriu 
kompiuterio maitinimui ir baterijos 
pakrovimui iš elektros tinklo. Turi būti 
gamintojo įdiegta baterijos greito įkrovimo 
technologija.

 

22. Apsaugos 
galimybės

Gamintojo numatyta galimybė užrakinti 
ir prirakinti korpusą Kesington Lock tipo 
užraktu, įjungimo slaptažodis, atminties 
keitimo perspėjimas (Memory Change 
Alert), konfigūravimo slaptažodis (Setup 
Password), inventorinis numeris (Ownership 
Tag), gedimo valdymas – S.M.A.R.T. 
(Self-Monitoring Analysis and Reporting 
Technology) ar lygiavertis, konfigūravimo 
tvarkymas –ACPI palaikymas, nuotolinis 
konfigūracijos valdymas, nuotolinis 
BIOS nustatymo tvarkymas, informacijos 
pateikimas apie: CPU, HDD. Gamintojo 
numatyta galimybė įstatyti TPM 1.2 apsaugos 
mikroschemą.

 

23. Suderinamumas Siūlomas modelis turi būti sertifikuotas 
darbui su MS Windows 7 operacinėmis 
sistemomis. Informacija apie sertifikavimą 
gali būti pateikta oficialiose programinės 
įrangos gamintojo svetainėse (pateikti tikslią 
nuorodą) arba įrodoma, pateikiant sertifikatų 
kopijas.

 

24. Sertifikatai, 
kokybės 
reikalavimai

 Ne mažiau kaip EPEAT Gold įvertinimas 
arba lygiavertis

 Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

25. Papildomi 
įrenginiai

Turi būti komplektuojamas su pagrindine 
baterija ir kompiuterio gamintojo pritaikytu 
nešiojamu krepšiu ir diržu nešimui ant peties.

 

26. Gamintojo 
katalogas ar jo 
kopija

Būtina pridėti popierinį variantą (su nuoroda 
į priedus ir lapų skaičių) arba pateikti 
nuorodą į elektroninį prekės katalogą(aprašą) 
gamintojo interneto svetainėje. Visi 
specifikacijoje reikalaujami techniniai 
parametrai turi būti kataloge(apraše).
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27. Atnaujinimų 
valdymas 

Turi būti gamintojo interneto svetainės 
(ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su 
galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, 
įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą 
(pateikti nuorodą)

 

28. Įdiegimas

 

Turi būti suinstaliuota perkančios 
organizacijos turima programinė įranga MS 
Windows XP/Vista/7, MS Office, bei kita 
pateikta,  programinė įranga.

 

29. Garantinis 
laikotarpis

Ne mažiau 36 mėn. (baterijai ne mažiau 36 
mėn.) Turi būti autorizuotas serviso centras 
Lietuvoje.

 

 
Nešiojamas kompiuteris “ANK2”

Eil. 
Nr.

Parametro 
pavadinimas

Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis 8 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / 
modelis

Nurodyti  

4. Procesorius 64 bitų technologiją palaikantis dviejų 
branduolių procesorius, kurio našumas 
ne mažiau 120 taškų pagal testą BAPCo 
SYSmark 2012 Rating. Būtina nurodyti 
procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, 
dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės 
magistralės dažnį.

 

5. Procesoriaus 
spartinančioji 
atmintis

Ne mažiau: 3 MB  

6. Pagrindinė plokštė Turi palaikyti dviejų branduolių procesorių  

7. Operatyvioji 
atmintis

Ne mažiau 4 GB ne mažiau 1333MT/s 
DDR3 SDRAM arba lygiavertė. Ne mažiau 2 
atminties lizdai, galimybė praplėsti ne mažiau 
kaip iki ne mažiau kaip  8 GB.

 

8. Kaupiklis Ne mažiau 320 GB, 7200rpm, SMART 
SATA arba lygiavertis. Aktyvi ir pasyvi 
disko apsauga nuo sutrenkimų.

 

9. Optinis įrenginys Vidinis DVD+/-RW su LightScribe, 
LabelFlash ar lygiaverte technologija.. 
Įrašymo greitis ne mažesnis kaip 24X CD-
ROM, 8X DVD

 

10. Garso plokštė Integruotas, 16 bitų garso įrenginys su 
vidiniais stereo garsiakalbiais. Garso 
reguliavimo galimybė mygtukų pagalba.
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11. Vaizdo atkūrimo 
įranga

Integruotas, Microsoft DirectX 10 
palaikymas

 

12. 
Tinklo adapteris

Integruotas 10/100/1000, Wake-on-LAN, 
PXE 2.0  funkcijos palaikymas arba 
lygiavertis. 

 

13. Bevielio ryšio 
technologijos

Kompiuteris turi palaikyti šias bevielio ryšio 
technologijas : Bluetooth 2.1, WLAN  802.11 
a/b/g/n (turi būti papildomas mygtukas 
išjungti/įjungti funkcija)

 

14. Modemas Integruotas modemas, faksas 56Kbps  

15. Bendras svoris Ne daugiau kaip 2,7 kg (su optiniu įrenginiu 
ir standartine baterija)

 

16. Klaviatūra Integruota į korpusą,  atspari apliejimui  

17. Pelė Integruotas  “lietimui jautrus plotas”  su 
vertikalia „slinkimo zona“ ir papildomai 
kompiuterio gamintojo USB optinė pelė su 
ratuku

 

18. Ekranas 15.6" HD TFT LCD raiška ne mažiau 
1366 x 768. Kontrastas – ne blogiau 300:1. 
Integruota internetinė kamera. Neturi būti nė 
vieno blogo (šviečiančio arba nešviečiančio) 
taško.

 

19. Korpusas Padengtas įbrėžimams atspariu laminatu arba 
lygiavertis. 

 

20. Įvedimo/ išvedimo 
prievadai

Ne mažiau 4x USB 2.0 prievadai, 1x eSata, 
1x VGA, 1x DisplayPort arba HDMI, 1x 
RJ-45, 1x RJ-11,  1x serial, 1x IEEE1394, 
1x Express Card/54 ar lygiavertis lizdas, 
gamintojo numatyta sąsajų išplėtimo 
įrenginio jungtis, išvadas ausinėms ir 
mikrofonui, integruotas SD kortelių 
skaitytuvas  arba lygiavertis.

 

21. Baterija ir 
maitinimo šaltinis

Vidinė, Li-Ion, ne mažiau 6cell. Turi būti 
komplektuojamas su 220V, adapteriu 
kompiuterio maitinimui ir baterijos 
pakrovimui iš elektros tinklo. Turi būti 
gamintojo įdiegta baterijos greito įkrovimo 
technologija.
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22. Apsaugos 
galimybės

Gamintojo numatyta galimybė užrakinti 
ir prirakinti korpusą Kesington Lock tipo 
užraktu, įjungimo slaptažodis, atminties 
keitimo perspėjimas (Memory Change 
Alert), konfigūravimo slaptažodis (Setup 
Password), inventorinis numeris (Ownership 
Tag), gedimo valdymas – S.M.A.R.T. 
(Self-Monitoring Analysis and Reporting 
Technology) ar lygiavertis, konfigūravimo 
tvarkymas –ACPI palaikymas, nuotolinis 
konfigūracijos valdymas, nuotolinis 
BIOS nustatymo tvarkymas, informacijos 
pateikimas apie: CPU, HDD. Gamintojo 
numatyta galimybė įstatyti TPM 1.2 apsaugos 
mikroschemą.

 

23. Suderinamumas Siūlomas modelis turi būti sertifikuotas 
darbui su MS Windows 7 operacinėmis 
sistemomis. Informacija apie sertifikavimą 
gali būti pateikta oficialiose programinės 
įrangos gamintojo svetainėse (pateikti tikslią 
nuorodą) arba įrodoma, pateikiant sertifikatų 
kopijas.

 

24. Sertifikatai, 
kokybės 
reikalavimai

 Ne mažiau kaip EPEAT Gold įvertinimas 
arba lygiavertis

 Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

25. Papildomi 
įrenginiai

Turi būti komplektuojamas su pagrindine 
baterija ir kompiuterio gamintojo pritaikytu 
nešiojamu krepšiu ir diržu nešimui ant peties.

 

26. Gamintojo 
katalogas ar jo 
kopija

Būtina pridėti popierinį variantą (su nuoroda 
į priedus ir lapų skaičių) arba pateikti 
nuorodą į elektroninį prekės katalogą(aprašą) 
gamintojo interneto svetainėje. Visi 
specifikacijoje reikalaujami techniniai 
parametrai turi būti kataloge(apraše).

 

27. Atnaujinimų 
valdymas 

Turi būti gamintojo interneto svetainės 
(ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su 
galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, 
įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą 
(pateikti nuorodą)

 

28. Įdiegimas

 

Turi būti suinstaliuota perkančios 
organizacijos turima programinė įranga MS 
Windows XP/Vista/7, MS Office, bei kita 
pateikta,  programinė įranga.

 

29. Garantinis 
laikotarpis

Ne mažiau 36 mėn. (baterijai ne mažiau 36 
mėn.) Turi būti autorizuotas serviso centras 
Lietuvoje.

 

 
Nešiojamas kompiuteris “ANK3”

Eil. Parametro Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos tikslios techninės 
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Nr. pavadinimas charakteristikos

1. Kiekis 5 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / 
modelis

Nurodyti  

4. Procesorius 64 bitų technologiją palaikantis dviejų 
branduolių procesorius, kurio našumas 
ne mažiau 122 taškų pagal testą BAPCo 
SYSmark 2012 Rating. Būtina nurodyti 
procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, 
dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės 
magistralės dažnį.

 

5. Procesoriaus 
spartinančioji 
atmintis

Ne mažiau: 3 MB  

6. Pagrindinė plokštė Turi palaikyti dviejų branduolių procesorių  

7. Operatyvioji 
atmintis

Ne mažiau 4 GB ne mažiau 1333MT/s 
DDR3 SDRAM arba lygiavertė. Ne mažiau 2 
atminties lizdai, galimybė praplėsti ne mažiau 
kaip iki ne mažiau kaip  8 GB.

 

8. Kaupiklis Ne mažiau 500 GB, 7200rpm, SMART 
SATA arba lygiavertis. Aktyvi ir pasyvi 
disko apsauga nuo sutrenkimų.

 

9. Optinis įrenginys Vidinis DVD+/-RW su LightScribe, 
LabelFlash ar lygiaverte technologija. 
Įrašymo greitis ne mažesnis kaip 24X CD-
ROM, 8X DVD

 

10. Garso plokštė Integruotas, 16 bitų garso įrenginys su 
vidiniais stereo garsiakalbiais. Garso 
reguliavimo galimybė mygtukų pagalba.

 

11. Vaizdo atkūrimo 
įranga

Grafinis adapteris su ne mažiau 1GB 
dedikuotos atminties, Microsoft DirectX 10 
palaikymas

 

12. Tinklo adapteris Integruotas 10/100/1000, Wake-on-LAN, 
PXE 2.0  funkcijos palaikymas arba 
lygiavertis. 

 

13. Bevielio ryšio 
technologijos

Kompiuteris turi palaikyti šias bevielio ryšio 
technologijas : Bluetooth 2.1, WLAN  802.11 
a/b/g/n (turi būti papildomas mygtukas 
išjungti/įjungti funkcija)

 

14. Modemas Integruotas modemas, faksas 56Kbps  

15. Bendras svoris Ne daugiau kaip 2,9 kg (su optiniu įrenginiu 
ir standartine baterija)

 



13
 

16. Klaviatūra Integruota į korpusą,  atspari apliejimui  

17. Pelė Integruotas  “lietimui jautrus plotas”  su 
vertikalia „slinkimo zona“ ir papildomai 
kompiuterio gamintojo USB optinė pelė su 
ratuku

 

18. Ekranas 15.6" HD+ TFT LCD raiška ne mažiau 
1600 x 900. Kontrastas – ne blogiau 300:1. 
Integruota internetinė kamera. Neturi būti nė 
vieno blogo (šviečiančio arba nešviečiančio) 
taško.

 

19. Korpusas Padengtas įbrėžimams atspariu laminatu arba 
lygiavertis. 

 

20. Įvedimo/ išvedimo 
prievadai

Ne mažiau 2x USB 2.0 prievadai, 2x USB 
3.0, 1x eSATA, 1x VGA, 1x DisplayPort 
arba HDMI, 1x RJ-45, 1x RJ-11,  1x 
IEEE1394, 1x Express Card/54 ar lygiavertis 
lizdas, gamintojo numatyta sąsajų išplėtimo 
įrenginio jungtis, išvadas ausinėms ir 
mikrofonui, integruotas SD kortelių 
skaitytuvas arba lygiavertis.

 

21. Baterija ir 
maitinimo šaltinis

Vidinė, Li-Ion, ne mažiau 8 cell. Turi 
būti komplektuojamas su 220V, adapteriu 
kompiuterio maitinimui ir baterijos 
pakrovimui iš elektros tinklo. Turi būti 
gamintojo įdiegta baterijos greito įkrovimo 
technologija.

 

22. Apsaugos 
galimybės

Gamintojo numatyta galimybė užrakinti 
ir prirakinti korpusą Kesington Lock tipo 
užraktu, įjungimo slaptažodis, atminties 
keitimo perspėjimas (Memory Change 
Alert), konfigūravimo slaptažodis (Setup 
Password), inventorinis numeris (Ownership 
Tag), gedimo valdymas – S.M.A.R.T. 
(Self-Monitoring Analysis and Reporting 
Technology) ar lygiavertis, konfigūravimo 
tvarkymas –ACPI palaikymas, nuotolinis 
konfigūracijos valdymas, nuotolinis 
BIOS nustatymo tvarkymas, informacijos 
pateikimas apie : CPU, HDD. Gamintojo 
numatyta galimybė įstatyti TPM 1.2 apsaugos 
mikroschemą..

 

23. Suderinamumas Siūlomas modelis turi būti sertifikuotas 
darbui su MS Windows 7 operacinėmis 
sistemomis. Informacija apie sertifikavimą 
gali būti pateikta oficialiose programinės 
įrangos gamintojo svetainėse (pateikti tikslią 
nuorodą) arba įrodoma, pateikiant sertifikatų 
kopijas.
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24. Sertifikatai, 
kokybės 
reikalavimai

 Ne mažiau kaip EPEAT Gold įvertinimas 
arba lygiavertis

 Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

25. Papildomi 
įrenginiai

Turi būti komplektuojamas su pagrindine 
baterija ir kompiuterio gamintojo pritaikytu 
nešiojamu krepšiu ir diržu nešimui ant peties.

 

26. Gamintojo 
katalogas ar jo 
kopija

Būtina pridėti popierinį variantą (su nuoroda 
į priedus ir lapų skaičių) arba pateikti 
nuorodą į elektroninį prekės katalogą(aprašą) 
gamintojo interneto svetainėje. Visi 
specifikacijoje reikalaujami techniniai 
parametrai turi būti kataloge(apraše).

 

27. Atnaujinimų 
valdymas 

Turi būti gamintojo interneto svetainės 
(ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su 
galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, 
įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą 
(pateikti nuorodą)

 

28. Įdiegimas

 

Turi būti suinstaliuota perkančios 
organizacijos turima programinė įranga MS 
Windows XP/Vista/7, MS Office, bei kita 
pateikta,  programinė įranga.

 

29. Garantinis 
laikotarpis

Ne mažiau 36 mėn. (baterijai ne mažiau 36 
mėn.) Turi būti autorizuotas serviso centras 
Lietuvoje.

 

 
Monitorius darbo vietai “AM1”

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės 
charakteristikos

Tiekėjo siūlomos tikslios 
techninės charakteristikos

1. Kiekis 10 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Tipas ir ekrano dydis Skystųjų kristalų, ne mažiau kaip 20“ 
ekrano įstrižainė

 

5. Taško dydis Ne daugiau kaip 0,28 mm  

6. Kontrastas (ne dinaminis) Ne mažiau kaip 1000:1  

7. Ryškumas Ne mažiau kaip 250 cd/m2  

8. Taško atsinaujinimo laikas Ne daugiau kaip 5 ms  

9. Matomumo kampas Ne mažiau kaip 170° horizontaliai ir 
160° vertikaliai (minimalus kontrasto 
santykis 10:1)
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10. Raiška Ne mažiau kaip 1600 x 900  

11. Jungtys 1vnt. VGA 15pin D-sub, 1vnt. DVI-D, 
1vnt. DisplayPort, 1vnt. USB 2.0

 

12. Galimybė tvirtinti prie sienos Turi būti numatyta gamintojo  

13. Pasvirimo reguliavimas Ne mažiau kaip nuo -5° iki 30°  

14. Ekrano orientacijos keitimas 
(portretinis-peizažinis)

Turi būti, ne mažiau kaip 90°  

15. Aukščio reguliavimas Turi būti ne mažiau 12 cm  

16. Suderinamumas Siūlomas modelis turi būti 
sertifikuotas darbui su MS Windows 7 
operacinėmis sistemomis. Informacija 
apie sertifikavimą gali būti pateikta 
oficialiose programinės įrangos 
gamintojo svetainėse (pateikti tikslią 
nuorodą) arba įrodoma, pateikiant 
sertifikatų kopijas.

 

17. Sertifikatai, kokybės 
reikalavimai

 Turi atitikti ne žemesnius kaip TCO 
5 standarto reikalavimus. 

 Ne mažiau kaip EPEAT Gold 
įvertinimas arba lygiavertis

 Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

18. Garantinis laikotarpis Ne mažiau 36 mėn. Turi būti 
autorizuotas serviso centras Lietuvoje.

 

 
Monitorius darbo vietai“AM3”

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės 
charakteristikos

Tiekėjo siūlomos tikslios 
techninės charakteristikos

1. Kiekis 60 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Tipas ir ekrano dydis Skystųjų kristalų, ne mažiau kaip 23“ 
ekrano įstrižainė

 

5. Taško dydis Ne daugiau kaip 0,27 mm  

6. Kontrastas (ne dinaminis) Ne mažiau kaip 1000:1  

7. Ryškumas Ne mažiau kaip 250 cd/m2  

8. Taško atsinaujinimo laikas Ne daugiau kaip 5 ms  
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9. Matomumo kampas Ne mažiau kaip 170° horizontaliai ir 
160° vertikaliai (minimalus kontrasto 
santykis 10:1)

 

10. Raiška Ne mažiau kaip 1920 x 1080  

11. Jungtys 1vnt. VGA 15pin D-sub, 1vnt. DVI-D, 
1vnt. DisplayPort, 2vnt. USB 2.0

 

12. Galimybė tvirtinti prie sienos Turi būti numatyta gamintojo  

13. Pasvirimo reguliavimas Ne mažiau kaip nuo -5° iki 30°  

14. Ekrano orientacijos keitimas 
(portretinis-peizažinis)

Turi būti, ne mažiau kaip 90°  

15. Aukščio reguliavimas Turi būti ne mažiau 12 cm  

16. Suderinamumas Siūlomas modelis turi būti 
sertifikuotas darbui su MS Windows 7 
operacinėmis sistemomis. Informacija 
apie sertifikavimą gali būti pateikta 
oficialiose programinės įrangos 
gamintojo svetainėse (pateikti tikslią 
nuorodą) arba įrodoma, pateikiant 
sertifikatų kopijas.

 

17. Sertifikatai, kokybės 
reikalavimai

 Turi atitikti ne žemesnius kaip TCO 
5 standarto reikalavimus. 

 Ne mažiau kaip EPEAT Gold 
įvertinimas arba lygiavertis

 Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

18. Garantinis laikotarpis Ne mažiau 36 mėn. Turi būti 
autorizuotas serviso centras Lietuvoje.

 

 
Daugiafunkcinis spausdintuvas “DS1”

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės 
charakteristikos

Tiekėjo siūlomos tikslios 
techninės charakteristikos

1. Kiekis 5 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Spausdinimo technologija Lazerinis  

5. Atmintis Ne mažiau 128 MB  

6. Spausdinimo rezoliucija Ne mažiau kaip 1200x1200 dpi  

7. Skenavimo rezoliucija (optinė) Ne mažiau kaip 1200 dpi  
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8. Spausdinimo greitis A4 Ne mažiau kaip 25 ppm  

9. Pirmo puslapio spausdinimas Ne ilgiau kaip 9 s  

10. Jungtys USB 2.0, vidinė 10/100 TX tinklo 
plokštė

 

11. Resursas Ne mažiau 8000 p/mėn.  

12. Spausdinimo kalbos PCL 5, PCL 6, Postscript  

13. Palaikomos aplinkos Windows XP, Windows Server 2003, 
Windows Server 2008, Windows 
Vista, Windows 7, Mac OS X v10.6.

 

14. Popierius formatas Ne mažiau A4  

15. Standartine popieriaus 

padavimo talpa

Ne mažiau kaip 250 lapų  

16. Popieriaus išejimo talpa Ne mažiau kaip 100 lapų

 

 

17. Skenerio tipas Flatbed su ADF  

18. Automatinis dokumentų 
padavimas (ADF)

Turi būti, ne mažiau kaip 35 lapų
 

 

19. Automatinis dvipusis 
spausdinimas

Turi būti  

20. Fakso funkcija Turi būti  

21. Fakso atmintis Ne mažiau 400 puslapių  

22. Kabelis USB ne trumpesnis kaip 3 m ilgio
 

 

23. Suderinamumas Turi būti skirta darbui su MS 
Windows 7 operacinėmis sistemomis. 
Informacija apie tai turi būti pateikta 
oficialiose programinės įrangos 
gamintojų interneto svetainėse arba 
pateikta sertifikato kopija.

 

24. Standartai, sertifikatas Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

25. Garantinis laikotarpis Ne mažiau 12 mėn. Turi būti 
autorizuotas serviso centras 
Lietuvoje.

 

 
Daugiafunkcinis spausdintuvas “DS2”

Eil. Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės Tiekėjo siūlomos tikslios 
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Nr. charakteristikos techninės charakteristikos

26. Kiekis 5 vnt  

27. Gamintojas Nurodyti  

28. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

29. Spausdinimo technologija Lazerinis  

30. Atmintis Ne mažiau 128 MB  

31. Spausdinimo rezoliucija Ne mažiau kaip 1200x1200 dpi  

32. Skenavimo rezoliucija (optinė) Ne mažiau kaip 1200 dpi  

33. Spausdinimo greitis A4 Ne mažiau kaip 25 ppm  

34. Pirmo puslapio spausdinimas Ne ilgiau kaip 9 s  

35. Jungtys USB 2.0, vidinė 10/100 TX tinklo 
plokštė

 

36. Resursas Ne mažiau 8000 p/mėn.  

37. Spausdinimo kalbos PCL 5, PCL 6, Postscript  

38. Palaikomos aplinkos Windows XP, Windows Server 2003, 
Windows Server 2008, Windows 
Vista, Windows 7, Mac OS X v10.6.

 

39. Popierius formatas Ne mažiau A4  

40. Standartine popieriaus 

padavimo talpa

Ne mažiau kaip 250 lapų  

41. Popieriaus išejimo talpa Ne mažiau kaip 100 lapų

 

 

42. Skenerio tipas Flatbed su ADF  

43. Automatinis dokumentų 
padavimas (ADF)

Turi būti, ne mažiau kaip 35 lapų
 

 

44. Automatinis dvipusis 
spausdinimas

Turi būti  

45. Fakso funkcija Turi būti  

46. Fakso atmintis Ne mažiau 400 puslapių  

47. Kabelis USB ne trumpesnis kaip 3 m ilgio
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48. Suderinamumas Turi būti skirta darbui su MS 
Windows 7 operacinėmis sistemomis. 
Informacija apie tai turi būti pateikta 
oficialiose programinės įrangos 
gamintojų interneto svetainėse arba 
pateikta sertifikato kopija.

 

49. Standartai, sertifikatas Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

50. Garantinis laikotarpis Ne mažiau 12 mėn. Turi būti 
autorizuotas serviso centras 
Lietuvoje.

 

 
 

Lazerinis spausdintuvas “SL1”
Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės 
charakteristikos

Tiekėjo siūlomos tikslios 
techninės charakteristikos

1. Kiekis 10 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Spausdinimo technologija Lazerinis  

5. Atmintis Ne mažiau 2MB  

6. Spausdinimo rezoliucija Ne blogiau kaip 600x600 dpi  

7. Spausdinimo greitis A4 Ne mažiau kaip 18 ppm  

8. Pirmo puslapio spausdinimas Ne ilgiau kaip 9 s  

9. Jungtys USB 2.0  

10. Resursas Ne mažiau 5.000 p/mėn.  

11. Palaikomos aplinkos Windows XP, Windows Server 2003, 
Windows Server 2008, Windows 
Vista, Windows 7, Mac OS X v10.6.

 

12. Popierius formatas Ne mažiau A4  

13. Standartine popieriaus 

padavimo talpa

Ne mažiau kaip 150 lapų  

14. Popieriaus išejimo talpa Ne mažiau kaip 100 lapų

 

 

15. Kabelis USB ne trumpesnis kaip 3 m ilgio
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16. Suderinamumas Turi būti skirta darbui su MS 
Windows 7 operacinėmis sistemomis. 
Informacija apie tai turi būti pateikta 
oficialiose programinės įrangos 
gamintojų interneto svetainėse arba 
pateikta sertifikato kopija.

 

17. Standartai, sertifikatas Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

18. Garantinis laikotarpis Ne mažiau 12 mėn. Turi būti 
autorizuotas serviso centras 
Lietuvoje.

 

 
Lazerinis spausdintuvas “SL2”

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės 
charakteristikos

Tiekėjo siūlomos tikslios 
techninės charakteristikos

1. Kiekis 4 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Spausdinimo technologija Lazerinis  

5. Atmintis Ne mažiau 128 MB  

6. Atminties plėtimo galimybė Ne mažiau kaip iki 380 MB  

7. Spausdinimo rezoliucija Ne blogiau kaip 1200x1200 dpi  

8. Spausdinimo greitis A4 Ne mažiau kaip 33 ppm  

9. Pirmo puslapio spausdinimas Ne ilgiau kaip 9 s  

10. Jungtys USB 2.0, vidinė 10/100/1000 TX 
tinklo plokštė

 

11. Resursas Ne mažiau 50000 p/mėn.  

12. Spausdinimo kalbos PCL 6, PCL 5c, Postscript Level 3 
emulation

 

13. Palaikomos aplinkos Windows XP Professional, Windows 
Vista, Windows 7 Professional, 
Windows Server 2003, Windows 
Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5

 

14. Popierius formatas Ne mažiau A4  

15. Standartine popieriaus 

padavimo talpa

Ne mažiau kaip 300 lapų  
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16. Popieriaus išejimo talpa Ne mažiau kaip 150 lapų

 

 

17. Automatinis dvipusis 
spausdinimas

Turi būti  

18. Suderinamumas Turi būti skirta darbui su MS 
Windows 7 operacinėmis sistemomis. 
Informacija apie tai turi būti pateikta 
oficialiose programinės įrangos 
gamintojų interneto svetainėse arba 
pateikta sertifikato kopija.

 

19. Standartai, sertifikatas Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

20. Garantinis laikotarpis Ne mažiau 12 mėn. Turi būti 
autorizuotas serviso centras 
Lietuvoje.

 

 
Lazerinis spausdintuvas “SL5”

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės 
charakteristikos

Tiekėjo siūlomos tikslios 
techninės charakteristikos

1. Kiekis 2 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Spausdinimo technologija Lazerinis, spalvotas  

5. Atmintis Ne mažiau 128MB  

6. Atminties plėtimo galimybė Ne mažiau kaip iki 380 MB  

7. Spausdinimo rezoliucija Ne mažiau kaip 600x600 dpi  

8. Spausdinimo greitis A4 Ne mažiau kaip: juodai - 20 ppm, 
spalvotai – 20 ppm

 

9. Pirmo puslapio spausdinimas Ne ilgiau kaip: juodai - 18 s, spalvotai 
– 18 s

 

10. Jungtys USB 2.0, vidinė 10/100 TX tinklo 
plokštė

 

11. Resursas Ne mažiau 40000 p/mėn.  

12. Spausdinimo kalbos PCL 6, PCL 5c, Postscript Level 3 
emulation
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13. Palaikomos aplinkos Windows XP Professional, Windows 
Vista, Windows 7 Professional, 
Windows Server 2003, Windows 
Server 2008; Mac OS X v10.4

 

14. Popierius formatas Ne mažiau A4  

15. Standartine popieriaus 

padavimo talpa

Ne mažiau kaip 500 lapų  

16. Popieriaus išejimo talpa Ne mažiau kaip 150 lapų

 

 

17. Automatinis dvipusis 
spausdinimas

Turi būti  

18. Suderinamumas Turi būti skirta darbui su MS 
Windows 7 operacinėmis sistemomis. 
Informacija apie tai turi būti pateikta 
oficialiose programinės įrangos 
gamintojų interneto svetainėse arba 
pateikta sertifikato kopija.

 

19. Standartai, sertifikatas Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

20. Garantinis laikotarpis Ne mažiau 12 mėn. Turi būti 
autorizuotas serviso centras 
Lietuvoje.

 

 

Braižytuvas“BR1”
Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalaujamos techninės 
charakteristikos

Tiekėjo siūlomos tikslios 
techninės charakteristikos

1. Kiekis 1 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Spausdinimo technologija Rašalinis  

5.v Atmintis Ne mažiau 160 MB  

6. Atminties plėtimo galimybė Ne mažiau kaip iki 416 MB  

7. Spausdinimo rezoliucija Ne blogiau kaip 2400x1200 dpi  

8. Spausdinimo greitis A1 Ne mažiau 55 s/psl., 38 A1 psl/h  

9. Spausdinimo kalbos GL/2, RTL, PCL 3 GUI  
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10. Jungtis USB 2.0, IEEE1284 lygiagreti. 
Galimybė įstatyti vidinę 10/100 TX 
tinklo plokštę

 

11. Resursas Ne mažiau 50 A1 p/sav.  

12. Paraštės Rulonui, ne daugiau (viršus x apačia x 
kairė x dešinė):

5 x 5 x 5 x 5 mm

Lapui, ne daugiau  (viršus x apačia x 
kairė x dešinė):

17 x 17 x 5 x 5 mm

 

13. Popieriaus išmatavimai Ne mažesnis kaip A0 formato.  

14. Kabelis USB ne trumpesnis kaip 3 m ilgio  

15. Suderinamumas Turi būti skirta darbui su MS 
Windows 7 operacinėmis sistemomis. 
Informacija apie tai turi būti pateikta 
oficialiose programinės įrangos 
gamintojų interneto svetainėse arba 
pateikta sertifikato kopija.

 

16. Standartai, sertifikatas Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

17.. Garantinis laikotarpis Ne mažiau 12 mėn. Turi būti 
autorizuotas serviso centras Lietuvoje.

 

 
 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 13
(Sutarties priedas Nr. 1)

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 
2 pirkimo objekto dalis – Multimedinė įranga studijų reikmėms ir integruojamų 

institutų darbuotojams
 

Prekė 1
Projektorius “PR1”

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis 11 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  
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4. Skiriamoji geba XGA (1024x768), palaikomos SXGA/UXGA  

5. Šviesos srautas Ne mažiau kaip: 2500 ANSI liumenų  

 Kontrastas Ne mažiau kaip: 1000:1  

6. Svoris Ne daugiau kaip: 2,3 kg  

7. 
Lempos veikimo trukmė 
standartiniu rėžimu

Ne trumpiau kaip: 15000 val. arba lygiavertė 
atitinkamai prikomplektuojant papildomas lempas

 

8. Įvestys RGB (D-Sub 15), HDMI  

9. 
Vertikalių trapecinių 
iškraipymų koregavimas

Automatinis  

10. 
Optinis vaizdo dydžio 
keitimas 

Ne mažiau kaip  x 1,5 karto  

11. Momentinis išsijungimas Turi būti  

12. 
Belaidis nuotolinio valdymo 
pultas 

Turi būti  

13. Priedai Gamintojo originalus krepšys, audio/video kabeliai.  

14. Garantinis laikotarpis Projektoriui ir jo lempai ne mažiau kaip 3 metai  

 

 

 

 

Prekė 2
Projektorius “PR2”

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis  5 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Skiriamoji geba XGA (1024x768),  palaikomos  SXGA/UXGA  

5. Šviesos srautas Ne mažiau kaip: 4500 ANSI liumenų  

6. Kontrastas Ne mažiau kaip: 1000:1  

7. Svoris Ne daugiau kaip: 3,5 kg  
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8. 
Lempos veikimo trukmė 
standartiniu rėžimu

Ne trumpiau kaip: 2000 val.  

9. Įvestys 2 x RGB (D-Sub 15)  

10. Išvestys RGB (D-Sub 15)  

11. Kompiuterinės sąsajos LAN RJ45, RS232  

12. 
Vertikalių trapecinių 
iškraipymų koregavimas

Automatinis  

13. 
Optinis vaizdo dydžio 
keitimas 

Ne mažiau kaip  x 1,5 karto  

14. Momentinis išsijungimas Turi būti  

15. 
Belaidis nuotolinio valdymo 
pultas

Turi būti  

16. Priedai Gamintojo originalus krepšys, audio/video kabeliai.  

17. Garantinis laikotarpis Projektoriui ir jo lempai ne mažiau kaip 3 metai  

 
Prekė 3

Projektorius “PR3”
Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

15. Kiekis 3 vnt  

16. Gamintojas Nurodyti  

17. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

18. Skiriamoji geba XGA (1024x768), palaikomos SXGA/UXGA  

19. Šviesos srautas Ne mažiau kaip: 3000 ANSI liumenų  

 Kontrastas Ne mažiau kaip: 1000:1  

20. Svoris Ne daugiau kaip: 2,3 kg  

21. 
Lempos veikimo trukmė 
standartiniu rėžimu

Ne trumpiau kaip: 15000 val. arba lygiavertė 
atitinkamai prikomplektuojant papildomas lempas

 

22. Įvestys RGB (D-Sub 15), HDMI  

23. 
Vertikalių trapecinių 
iškraipymų koregavimas

Automatinis  

24. 
Optinis vaizdo dydžio 
keitimas 

Ne mažiau kaip  x 1,5 karto  
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25. Momentinis išsijungimas Turi būti  

26. 
Belaidis nuotolinio valdymo 
pultas 

Turi būti  

27. Priedai Gamintojo originalus krepšys, audio/video kabeliai.  

28. Garantinis laikotarpis Projektoriui ir jo lempai ne mažiau kaip 3 metai  

 

Prekė 4
Sieninis ekranas su automatine fiksacija  “EK2”

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis 12 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Ekrano tipas Pakabinamas ant sienos arba lubų  

5. Ekrano korpusas Metalinis  

6. 
Ekrano vyniojimo 
mechanizmas

Spyruoklinis su automatine formato fiksacija   

7. Ekrano formatas 1:1, su fiksacija prie 4:3 ir 16:9  

8. Ekrano medžiaga Balta matinė, kita pusė juodos spalvos  

9. 
Ekrano medžiagos 
matmenys

Plotis ne mažiau kaip 244 mm  

10. Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  

 
Prekė 5

Sieninis ekranas su automatine fiksacija  “EK3”
Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

1.  Kiekis 5 vnt  

2.  Gamintojas Nurodyti  

3.  Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4.  Ekrano tipas Pakabinamas ant sienos arba lubų  

5.  Ekrano korpusas Metalinis  
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6.  
Ekrano vyniojimo 
mechanizmas

Spyruoklinis su automatine formato fiksacija   

7.  Ekrano formatas 1:1, su fiksacija prie 4:3 ir 16:9  

8.  Ekrano medžiaga Balta matinė, kita pusė juodos spalvos  

9.  
Ekrano medžiagos 
matmenys

Plotis ne mažiau kaip 200 mm  

10.  Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  

 
Prekė 6

Sieninis elektrinis ekranas  “EK4”
Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

 Kiekis 3 vnt  

1. Gamintojas Nurodyti  

2. Pavadinimas / modelis Nurodyti Ekranas 3,00 m 
ADEO Rolling 
screen

3. Ekrano tipas Pakabinamas ant sienos arba lubų  

4. Ekrano korpusas Aliuminis  

5. 
Ekrano vyniojimo 
mechanizmas

Motorinis su automatiniu stabdžiu  

6. Ekrano valdymas Nuotolinis  

7. Ekrano formatas  4:3  

8. 
Ekrano medžiaga Balta matinė su juodu 5,0 cm perimetro apvadu 5,0 

cm, atspindžio koeficientas 1.2
 

9. 
Ekrano medžiagos 
matmenys

Plotis ne mažiau kaip 293 mm  

10. Saugumas Priešgaisrinės saugos sertifikatas M2  

11. Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  

 

Prekė 7
Sieninis elektrinis ekranas  “EK5”

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos
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1. Kiekis 2 vnt  

12. Gamintojas Nurodyti  

13. 
Pavadinimas / modelis Nurodyti Ekranas 4,00 m 

ADEO Rolling 
screen

14. Ekrano tipas Pakabinamas ant sienos arba lubų  

15. Ekrano korpusas Aliuminis  

16. 
Ekrano vyniojimo 
mechanizmas

Motorinis su automatiniu stabdžiu  

17. Ekrano valdymas Nuotolinis  

18. Ekrano formatas  4:3  

19. 
Ekrano medžiaga Balta matinė su juodu 5,0 cm perimetro apvadu 5,0 

cm, atspindžio koeficientas 1.2
 

 
Ekrano medžiagos 
matmenys

Plotis ne mažiau kaip 393 mm  

 Saugumas Priešgaisrinės saugos sertifikatas M2  

 Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  

 

 

 

Prekė 8
Projektoriaus  “PR1” instaliacija

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis 14 vnt  

2. Patalpos matmenys

 ilgis x plotis x aukštis

Ne daugiau 12,0 x 9,0 x 4,0 metrai  

3. Projektoriaus tvirtinimas Prie lubų, laikantis gamintojo rekomendacijų  

4. 
Projektoriaus laikiklis Universalus, reguliuojamo aukščio 20 – 60 cm, 

baltos spalvos
 

5. Jungiamieji kabeliai 2 x VGA (D-Sub 15), 1 x HDMI  

6. Kabelių tvirtinimas Instaliaciniame lovelyje  
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7. 
Jungčių rozetės Integruotos darbo vietoje, lituojamos 2 x VGA (D-

Sub 15), 1 x HDMI
 

8. Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  

 

Prekė 9
Projektoriaus  “PR2” instaliacija

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

9. Kiekis  5 vnt.  

10. Patalpos matmenys

 ilgis x plotis x aukštis

Ne daugiau 18,0 x 15,0 x 7,0 metrai  

11. Projektoriaus tvirtinimas Prie lubų, laikantis gamintojo rekomendacijų  

12. 
Projektoriaus laikiklis Universalus, reguliuojamo aukščio 20 – 60 cm, 

baltos spalvos
 

13. Jungiamieji kabeliai 2 x VGA (D-Sub 15), 1 x  CAT5E UTP  

14. Kabelių tvirtinimas Instaliaciniame lovelyje  

15. 
Jungčių rozetės Integruotos darbo vietoje, lituojamos 2 x VGA (D-

Sub 15), 1 x LAN RJ45
 

16. Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  

 

Prekė 10
Projektoriaus  “PR3” instaliacija

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

17. Kiekis  1 vnt.  

18. Patalpos matmenys

 ilgis x plotis x aukštis

Ne daugiau 12,0 x 9,0 x 4,0 metrai  

19. Projektoriaus tvirtinimas Prie lubų, laikantis gamintojo rekomendacijų  

20. 
Projektoriaus laikiklis Universalus, reguliuojamo aukščio 20 – 60 cm, 

baltos spalvos
 

21. Jungiamieji kabeliai 2 x VGA (D-Sub 15), 1 x HDMI  

22. Kabelių tvirtinimas Instaliaciniame lovelyje  
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23. 
Jungčių rozetės Integruotos darbo vietoje, lituojamos 2 x VGA (D-

Sub 15), 1 x HDMI
 

24. Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  

 

Prekė 11
Projektoriaus  “PR4” instaliacija 

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

25. Kiekis 1 vnt  

26. Patalpos matmenys

 ilgis x plotis x aukštis

Ne daugiau 25,0 x 17,0 x 9,0 metrai  

27. Projektoriaus tvirtinimas Prie lubų, laikantis gamintojo rekomendacijų  

28. Projektoriaus laikiklis Reguliuojamas, laikomas svoris ne mažiau 13,0 kg  

29. Jungiamieji kabeliai 2 x VGA (D-Sub 15), 1 x DVI  

30. Kabelių tvirtinimas Instaliaciniame lovelyje  

31. 
Jungčių rozetės Integruotos darbo vietoje, lituojamos 2 x VGA (D-

Sub 15), 1 x DVI
 

32. Darbo vietų skaičius 2  

33. Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  

 

Prekė 12
Sieninio ekrano “Ek2” instaliacija

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis 10 vnt  

2. Ekrano tvirtinimas Prie sienos, laikantis gamintojo rekomendacijų  

3. Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  

 

Prekė 13
Sieninio ekrano “Ek3” instaliacija

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos
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4. Kiekis 5 vnt  

5. Ekrano tvirtinimas Prie sienos, laikantis gamintojo rekomendacijų  

6. Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  

 
Prekė 14

Sieninio elektrinio ekrano “Ek4” instaliacija
Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

7. Kiekis 2 vnt  

8. Ekrano tvirtinimas Prie sienos, laikantis gamintojo rekomendacijų  

9. Kabelių tvirtinimas Instaliaciniame lovelyje  

10. Valdymo jungiklis Integruotas darbo vietoje  

11. Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  

 
Prekė 15

Sieninio elektrinio ekrano “Ek5” instaliacija
Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

12. Kiekis 2 vnt  

13. Ekrano tvirtinimas Prie sienos, laikantis gamintojo rekomendacijų  

14. Kabelių tvirtinimas Instaliaciniame lovelyje  

15. Valdymo jungiklis Integruotas darbo vietoje  

16. Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 1 metai  
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 14
(Sutarties priedas Nr. 1)

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 
3 pirkimo objekto dalis – Tarnybinės stotys (serveriai)

 
 

Eil. 
Nr.

Komponento 
pavadinimas Reikalaujama charakteristika Siūloma 

charakteristika

1.  Procesorius x86 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų 
operacines sistemas ir taikomąsias programas.  

2.  Procesorių našumas

Ne mažesnis kaip 315 pagal SPECint_rate 2006 
(Base) ir 226 pagal  SPECfp_rate 2006 (Base) 
testų rezultatus. Našumo rodikliai nurodyti dviejų 
procesorių (12 branduolių) sistemai.
 
Našumo rezultatai turi būti išmatuoti su siūlomu 
procesoriumi bet kokioje  aparatinėje platformoje 
ir publikuojami puspalyje: http://www.spec.org
 

  

http://www.spec.org/
http://www.spec.org/
http://www.spec.org/
http://www.spec.org/
http://www.spec.org/
http://www.spec.org/
http://www.spec.org/
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3.  Procesorių kiekis

Pakankamas užtikrinti 2  punkto reikalavimus, 
tačiau ne mažiau kaip 2vnt. ne mažiau kaip šešių 
branduolių procesorių.
Procesoriaus gedimo atveju, automatinis 
sistemos restartavimas ir sugedusio procesoriaus 
deaktyvavimas.
 

 

4.  Operatyvinė atmintis

Ne mažiau 32GB DDR-3 1333MHz R- DIMM 
arba lygiavertė. Atmintis plečiama iki ne mažiau 
nei 288GB su ne mažiau nei  18 atminties 
lizdų. „Chipkill“, „Online memory mirroring“ 
arba lygiavertės technologijos palaikymas. 
 

 

5.  Diskiniai kaupikliai

Vidiniai arba pateikiami su išorine diskų talpykla. 
Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt., 300GB 10 krpm ., 
karšto pakeitimo („hot-plug“), Serial-Attached 
SCSI (SAS) diskų, su galimybė plėsti iki 16vnt. 
karšto keitimo SAS/SATA/SSD diskų.
 

 

6.  RAID valdiklis

Serial-Attached SCSI (SAS),  RAID 0, 1, 5, 10, 
50. Ne mažiau kaip 512MB sparčiosios atminties. 
Turi būti galimybė praplėsti RAID lygius iki 6, 60 
nekeičiant pagrindinio valdiklio.
Valdiklis privalo palaikyti loginių diskų RAID 
tipo migravimą į bet kurį kitą RAID tipą 
nestabdant diskų darbo, leisti išplėsti loginių diskų 
talpą nestabdant jų darbo
 

 

7.  Vaizdo posistemė

SVGA, ne mažiau 16MB RAM. VGA sąsaja 
privalo būti dubliuota, tarnybinės stoties priekyje 
ir gale.
 

 

8.  Tinklo plokštė

Integruota. 2 vnt. RJ45 10/100/1000Base-TX 
prievadų, full-duplex, TCP/IP Offoad Engine 
(TOE) arba lygiavertės technologijos TCP/IP 
srauto valdymo palaikymas. 
 

 

9.  Papildoma tinklo 
plokštė

Turi būti įdiegta papildoma tinklo plokštė su ne 
mažiau nei 2 vnt. RJ45 10/100/1000Base-TX 
prievadų. Reikalaujamos technologijos: WoL 
(Wake on Line), Jumbo frame, TCP/IP Offload, 
arba lygiaverčių technologijų palaikymas.
 

 

10.  Optinis įrenginys
Vidinis, DVD+/-RW DL įrenginys, įrašantis ne 
lėčiau kaip 6x greičiu (DVD+/-R)
 

 

11.  PCI jungtys

Ne mažiau 4vnt. PCI-Express x8. Turi būti 
galimybė papildomų adapterių pagalba naudotis 
PCIe x16 ir PCI-X jungtimis.
 

 

12.  Archyvavimo 
įrenginys

Turi būti galimybė įstatyti į serverį vidinį juostinį 
įrenginį
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13.  USB jungtys
Ne mažiau 5vnt. USB jungčių, iš jų ne mažiau 
2vnt. jungčių priekinėje serverio panelėje 
 

 

14.  Konstrukcija

Ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota 
montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su 
visais montavimui reikalingais priedais
 

 

15.  Aušinimas

Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei 
gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, 
karšto keitimo („hot-plug“) tipo
 

 

16.  Maitinimo šaltinis

Ne blogiau kaip karšto keitimo („hot-plug“) 
dubliuotas maitinimo šaltinis (2vnt.), užtikrinantis 
visų instaliuotų komponentų galios poreikius
 

 

17.  Programinė įranga 
serverio valdymui

Serverio instaliavimo, konfigūravimo ir stebėjimo 
(„monitoring“) ir valdymo („management“) 
programinė įranga. Serveris kartu su programine 
įranga privalo detektuoti priešgediminius 
(“prefailure“) procesorių,  procesorių įtampos 
reguliavimo modulių (“VRM“), atminties, 
diskų, maitinimo šaltinių pranešimus ir juos 
siųsti administratoriui perspėdamas apie galimą 
komponento gedimą.
 

 

18.  Aparatūrinė  įranga 
serverio valdymui

Autonominis serviso procesorius nuotoliniam 
prisijungimui per serial, LAN. Automatic Server 
Recovery (ASR) arba lygiavertės funkcijos 
palaikymas.
UEFI BIOS standartas
 

 

19.  
Serverio ir jo 
komponentų darbo 
būsenos indikacija

Šviesinė nepriklausoma LED gedimų indikacijos 
ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje 
serverio panelėje) ir atskirai ant šių komponentų:  
procesorių, procesorių įtampos reguliavimo 
modulių (“VRM“), atminties, diskų, maitinimo 
šaltinių, ventiliatorių, PCI jungčių. 
Gedimų indikacija turi veikti išjungus išorinį 
maitinimą. 
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20.  Nuotolinis serverio 
valdymas

Serveris turi būti valdomas per ethernet tinklą 
nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja. 
Turi būti galimybė su papildomu adapteriu 
įdiegti tokias funkcijas: virtuali tekstinė konsolė, 
serverio perkrovimo (reset) valdymas, virtuali 
serverio ir jo komponentų darbo būsenos 
indikacija, serverio diagnostika,. Autentifikacijos 
ir šifravimo algoritmų (RMCP+, SHA-1, AES 
arba lygiaverčių) palaikymas.
Galimybė turėti grafinę nepriklausomą nuo 
operacinės sistemos sąsają, virtualios grafinės 
konsolės galimybė,  virtualių lokalių FDD, CD-
ROM įrenginių galimybė. SSL ir LDAP arba 
lygiaverčių saugumo protokolų palaikymas.
 

 

21.  Garantinė techninė 
priežiūra

Įrangos gamintojas turi turėti sertifikuotą 
gamintojo aptarnavimo centrą Lietuvoje. 3 metų 
trukmės garantinė techninė priežiūra serverio 
buvimo vietoje. Gamintojo garantuojamas 
nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto 
darbai. Reakcijos laikas ne vėliau kaip sekančią 
darbo dieną. Procesorių, procesorių įtampos 
reguliavimo modulių (“VRM“), atminties, 
diskų, maitinimo šaltinių pakeitimas, jei įvyko 
išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą 
(“prefailure warranty”). Visi aukščiau išvardinti 
reikalavimai privalo būti garantuojami serverio 
gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo 
dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs 
gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti 
papildomus gamintojo serviso paketus nurodant 
pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).

 

22.  Suderinamumas

Siūlomas serverio modelis privalo būti 
sertifikuotas darbui operacinėmis sistemomis 
Microsoft Windows Server 2008 R2 (Standard 
/Enterprise/Datacenter Editions) 32/64-bit, 
Red Hat Enterprise 3,4, 5, SuSE; Informacija 
apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame 
gamintojo tinklalapyje (privalo būti pateiktos 
tai patvirtinančios nuorodos internete). Visos 
siūlomo serverio dalys (juostinis įrenginys, diskai, 
procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti 
pateikti vienos firmos gamintojos bei markiruotos 
jos kodais bei prekiniais ženklais. Įranga privalo 
atitikti ISO9002 kokybės reikalavimus. 

 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 15
(Sutarties priedas Nr. 1)

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 
4 pirkimo objekto dalis – Įranga ASU Žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo 

informacinių technologijų centrui (ŽŪMMKITC)
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Specializuota darbo stotis (1 kompl.)

Eil.
Nr.

Parametro 
pavadinimas

Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

 Bevielis vaizdo 
transliacijos 
perdavimo įrenginys

  

1.  Kiekis 1 vnt  
2.  Gamintojas   
3.  Pavadinimas / 

modelis
  

4.  Vaizdo kodavimas Ne blogiau kaip: realaus laiko užkodavimas MPEG4-AVC 
(H.264),
realaus laiko perkodavimas iš kameros ateinančio RAW srauto 
į H.264 

 

5.  Greitis (bitrate) Nuo 400 Kbps iki 6 Mbps  
6.  Garso kodavimas Ne blogiau kaip: realaus laiko užkodavimas į MPEG-4 AAC  
7.  Jungtys video 

šaltiniams
Ne mažiau kaip: 1vnt. SDI / HD-SDI (SMPTE 292M,
SMPTE 259M)

 

8.  IP enkapsuliacija Ne blogiau kaip: MPEG-2 Transport Stream, IP Bitrate: nuo 
400 Kbps iki 6 Mbps

 

9.  Vaizdo formatai Ne blogiau kaip: SD: 625 linijų, 25 kadrų/s (576i), 525 linijų, 
29,97 kadrų/s (480i); HD: 1080i30, 1080i25 ir 720p30

 

10.  Jungtys bevielio 
tinklo adapteriams

Ne mažiau kaip: 4vnt. USB  

11.  Tinklo jungtys Ne mažiau kaip: 1vnt Ethernet RJ-45 (10/100TX)  
12.  Bevielio tiklo jungčių 

tipai
Ne mažiau kaip: 3G, 4G, Wimax, 802,11abg  

13.  Tinklo balansavimas Nepriklausomai nuo tinklo tipo, tarp visų tipų bevielio tinklo 
ir/arba Ethernet tinklo srautų

 

14.  Rezervinės kopijos Į flash atmintį su galimybe atstatyti transliaciją tinklui vėl 
atsiradus

 

15.  Valdymas Lietimui jautrus ekranas (diagnostikai ir pirminiams 
nustatymams) ir valdymas interneto naršykle arba komandine 
eilute

 

16.  Maitinimas Vidine baterija ne mažiau kaip 3h nepertraukiamos 
transliacijos; Galimybė prijungti išorinį maitinimo šaltinį

 

17.  Svoris Iki 750g  
 Bevielis vaizdo 

transliacijos 
priėmimo įrenginys

  

18.  Kiekis 1 vnt  
19.  Gamintojas   
20.  Pavadinimas / 

modelis
  

21.  Suderinamumas Su bevieliu transliacijų perdavimo įrenginiu  
22.  Jungtys video 

šaltiniams
Ne mažiau kaip: 1vnt. SDI / HD-SDI (SMPTE 292M,
SMPTE 259M)

 

23.  Tinklo jungtys Ne mažiau kaip: 1vnt Ethernet RJ-45 (10/100TX)  
24.  Galimybės Transliacijų įrašymas, transliacijų peržiūra  
25.  Korpusas Ne didesnis nei 2U  
 Vaizdo kamera   
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26.  Kiekis 1 vnt  
27.  Gamintojas   
28.  Pavadinimas / 

modelis
  

29.  Įrašymo formatas AVCHD  
30.  Suspaudimo metodai Ne blogiau kaip: MPEG 4 AVC/H.264 Infra profilis, 10 bit, 

4:2:2
 

31.  Įrašmo laikmena Ne mažiau kaip: 2vnt., atminties kortelės ne mažesnės kaip 
64GB talpos

 

32.  Įrašomo vaizdo 
formatai

Ne mažiau kaip: 1080/59.94i, 1080/29.97p, 720/59.94p, 720/
29.97p, 480/59.94i, 480/29.97p, 1080/50i, 1080/25p, 720/50p, 
720/25p, 576/50i, 576/25p

 

33.  Jungtys Ne mažiau kaip: 1 vnt. HD-SDI, 1 vnt. HDMI (palaikanti 
1080/50i, 720/50p ir 576/50i), 2vnt XLR įėjimai, vidinis 
stereo mikrofonas, 2vnt. linijiniai išėjimai 316 mV, 600 Ω, 
Stereo 3.5 mm ausiniųi išėjimas, vidinis garsiakalbis, 1 vnt 
USB, 2vnt distancinio valdymo jungtys, 1vnt. IEEE 1394

 

34.  Sensorius Ne blogiau 3MOS arba CCD su progresiniu skanavimu, ne 
mažiau 1/3 colio 

 

35.  Objektyvas Artinimas ne mažiau 22×, diafragma F1.6 — 3.2, ND filtras: 
1/4, 1/16, 1/64, su optiniu vaizdo stabilizatoriumi, su rankiniu 
ir automatiniu valdymo režimais, židinio nuotolis ne daugiau 
28mm (35mm ekvivalentas)

 

36.  Stiprinimo 
pasirinktys

Ne mažiau kaip: 0/ +3/ +6/ +9/ +12/ +15/ +18/ +24/ +30 dB  

37.  Užrakto greičio 
pasirinkimai

Ne blogiau kaip:
• 50i/50p ręžime: 1/50,1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/
2000 s
 
• 25p ręžime: 1/25 (OFF),1/50, 1/60, 1/120, 1/250,1/500, 1/
1000, 1/2000 s

 

38.  Garantija Ne mažiau kaip 2 metai  
 Baterijos kamerai   
39.  Kiekis 2 vnt  
40.  Gamintojas   
41.  Pavadinimas / 

modelis
  

42.  Suderinamumas Pilnai suderinama su pateikta kamera  
43.  Talpumas Ne mažiau kaip 120Wh  
 Stovas kamerai   
44.  Kiekis 1 vnt  
45.  Gamintojas   
46.  Pavadinimas / 

modelis
  

47.  Laikomas svoris Iki 6kg  
48.  Stovo svoris Iki 2kg  
49.  Horizontalaus sukimo 

kampas
Ne mažiau kaip - 360°  

50.  Vertikalaus 
pavertimo kampas

Ne mažiau kaip -  -/+90°  

 Išorinis mikrofonas 
kamerai

  

51.  Kiekis 1 vnt  
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52.  Gamintojas   
53.  Pavadinimas / 

modelis
  

54.  Jautrumas Ne blogaiu kaip: –40 dB  
55.  Signalo/triukšmo 

lygis
Ne mažiau: 69dB  

 Kortelių skaitytuvas   
56.  Kiekis 1 vnt  
57.  Gamintojas   
58.  Pavadinimas / 

modelis
  

59.  Jungtys Ne mažiau kaip: 1 x USB v.3
2 x P2 (PCMCIA) arba lygiavertis

 

60.  Suderinamumas Windows OS, MAC OS  
 Pašvietimas 

kamerai
  

61.  Kiekis 1 vnt  
62.  Gamintojas   
63.  Pavadinimas / 

modelis
  

64.  Apšvietimo 
intensyvumas

Ne mažiau 2000Lx  

65.  Svoris Ne daugiau 300g  
66.  Galia Ne daugiau kaip: 30W  
 Apsauga nuo 

kritulių kamerai
  

67.  Kiekis 1 vnt  
68.  Gamintojas   
69.  Pavadinimas / 

modelis
  

70.  Suderinamumas Pilnai suderinama su pateikta kamera  
 Krepšys kamerai   
71.  Kiekis 1 vnt  
72.  Gamintojas   
73.  Pavadinimas / 

modelis
  

74.  Suderinamumas Pilnai suderinama su pateikta kamera  
75.  Išmatavimai 

(IlgisxPlotisxAukštis)
Ne mažiau kaip: 550x240x240  

 Įtampos keitiklis   
76.  Kiekis 1 vnt  
77.  Gamintojas   
78.  Pavadinimas / 

modelis
  

79.  Konstrukcija Monoblokinis įrenginys, nešiojamas (svoris – iki 4 kg)  
80.  El. maitinimas 

(nuolatinės srovės 
įėjimo įtampos dydis)

10.5 ~ 15VDC  

81.  DC srovės  dydis 75A  
82.  Efektyvumas Ne mažiau 85 proc.  
83.  LVD EN60950-1  
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84.  Saugumo standartai EN55022 class A, 72/ 245/ CEE, 95/ 54/ CE, E-

Mark,EN61000-4-2,3,8 ENV50204
 

85.  AC išėjimas Type-B, Europe (220 V, 50 Hz)  
86.  Indikatoriai Baterijos lygio, išėjimo įtampos lygio  
87.  Izoliacija AC O/P-FG , Bat I/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% 

RH
 

 Video komutavimo 
ir  montavimo 
įrenginys su 
gamintojo 
programine įranga

  

1.  Kiekis 1 vnt  
2.  Gamintojas   
3.  Pavadinimas / 

modelis
  

4.  Konstrukcija Monoblokinis įrenginys, nešiojamas (svoris – iki 13 kg)  
5.  El. maitinimas 220V AC  
6.  Rezervinio maitinimo 

šaltinio palaikymas
Būtinas, išorinis arba vidinis  

7.  Video įėjimai 4 nepriklausomi įėjimai. Bet kokia kombinaciją iš šių: HD-
SDI, HD komponentinis, SD-SDI, SD komponentinis, Y/C 
(BNC) ir kompozitinis

 

8.  Video išėjimai Ne mažiau kaip: 2 HD/SD-SDI, SD komponentinis, HDMI, 
DVI
LAN (web transliacijoms – panaudojant Flash ir Windows 
Media technologijas)

 

9.  Audio įėjimai Ne mažiau kaip: 
1 XLR 
4 x SDI integruoti

 

10.  Audio išėjimai Ne mažiau kaip: 
1 x Balansuotas XLR 
2 x SDI integruoti
1 x Stereo ausinėms

 

11.  Tinklo iėjimai Ne mažiau kaip: 1vnt Gigabit Ethernet  
12.  Transliavimo 

standartai
PAL/NTSC , 1080i50, 720p50, 576i50 (4:3 ir16:9)  

13.  Galimybė vienu metu 
transliuoti HD ir SD 
formatais

Privaloma  

14.  „Phantom Power“ 
palaikymas

Privalomas  

15.  HD ir SD transliacijų 
internetu palaikymas

Privalomas  

16.  Transliacijų internetu 
profiliai

Adobe Flash (Push ir Pull), Windows Media su VC-1 
palaikymu
Įrenginys turi turėti galimybę perkoduoti video medžiagą 
realiu laiku

 

17.  Įrašymo į HDD 
galimybė

Privaloma, iš visų šaltinių vienu metu, iki 1080i/720p imtinai.  

18.  Irašų talpyklos dydis Ne mažiau kaip 40 val. 1080i/720p formatu įrašytos 
medžiagos

 

19.  „Virtual Studio“ 
funkcijos palaikymas

Privalomas, ne mažiau kaip 24 HD virtualių darbo vietų  

20.  Integruotas titrų 
redaktorius

Privalomas  
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21.  Integruotas grafikos 

redaktorius
Privalomas  

22.  Integruotas netiesinis 
video redaktorius

Privalomas  

23.  Apple® AirPlay® 
standarto palaikymas

Privalomas  

24.  Projektoriaus 
pajungimas

Privalomas; 16:9 ir 4:3 režimai, DVI  

25.  Video apdirbimas 32-Bit slankaus kablelio, YCbCrA 4:4:4:4  
26.  Išvesties formatai AVI, DV, MPEG-2, MP4  
27.  Jungtys Firewire-400 (>=1), USB (>=6), LAN (>=1),  
28.  Suderinamumas Windows 7, Mac OS  
 Valdymo pultas 

komutavimo 
įrenginiui

  

29.  Kiekis 1 vnt  
30.  Gamintojas   
31.  Pavadinimas / 

modelis
  

32.  Suderinamumas Pilnai suderinamas su video komutavimo ir montavimo 
įrenginiu

 

33.  Perjungiamų įvesčių 
skaičius

Ne mažiau kaip: 4  

34.  Sulėtinto pakartojimo 
funkcija

Privaloma  

35.  Antraščių uždėjimo 
funkcija

Privaloma  

 Monitorius   
36.  Kiekis 2 vnt  
1.  Gamintojas Nurodyti  
2.  Pavadinimas / 

modelis
Nurodyti  

3.  Ekrano įstrižaine Ne mažiau 55“ ( 138 cm)  
4.  El. maitinimas AC 220V, 50Hz  
5.  Skiriamoji geba Ne mažiau 1920 x 1080 px  
6.  Ekrano kraštinių 

santykis
16:9  

7.  Ekrano atnaujinimo 
dažnis

Ne mažiau 100 Hz  

8.  Ekrano technologija LCD  
9.  Galinio apšvietimo 

technologija
LED  

10.  HDMI įėjimas Ne mažiau 4 vnt.  
11.  Skaitmeninis garso 

išėjimas
Ne mažiau 1 vnt.  

12.  Komponentinis video 
įėjimas (Y, Pb/Pr)

Ne mažiau 1 vnt.  

13.  IEEE 802.3 
(Ethernet) jungtis

Ne mažiau 1 vnt.  

14.  DLNA palaikymas Taip  
15.  Integruoti 

garsiakalbiai
Taip, ne mažiau kaip 2x15 W, stereo  

16.  VGA jungtis Ne mažiau 1 vnt.  
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17.  DVB-T Taip, ne mažiau 1 įėjimas  
18.  USB jungtis video 

medžiagos peržiūrai
Ne mažiau 2 vnt.  

19.  Video formatų 
palaikymas

AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, 
FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, XviD; 
H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, 
Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, 

 

20.  Audio formatų 
palaikymas

MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, ALAW), AAC, HE-
AAC, WMA,DD+, MPEG, DTS Core, AMR NB/WB, G.729, 
QCELP, Real Audio (RealAudio6 Cook, RealAudio9,10 
RealAudio Lossless)

 

21.  Garantinis laikotarpis Ne mažiau kaip 2 metai.  
 Video reklamos 

grotuvas
  

1.  Kiekis 2 vnt.  
2.  Gamintojas   
3.  Pavadinimas / 

modelis
  

4.  El. maitinimas 220 V, 50Hz  
5.  Video standartas Iki MP@HL 1080i@60fps  
6.  Video konteinerių 

palaikymas
MPEG-2 TS, mp4  

7.  Srauto perdavimo 
protokolų palaikymas

UDP, RTP, RTSP, HTTP  

8.  Multicast palaikymas Taip  
9.  Unicast palaikymas Taip  
10.  Tinklo jungtis (RJ-

45)
Ne mažiau kaip 1vnt.  

11.  HDMI įšėjimas Ne mažiau 1 vnt.  
12.  Skaitmeninis garso 

įšėjimas
Ne mažiau 1 vnt.  

13.  RCA video išėjimas Ne mažiau 1 vnt.  
14.  RCA audio išėjimas Ne mažiau 1 vnt.  
15.  USB jungtis Ne mažiau 1 vnt.,  
16.  Video formatų 

palaikymas
H.264 , MPEG-2  

17.  Audio formatų 
palaikymas

ISO 11172-3 Layer 1, 2, 3 
 

 

 Komutatorius   
1.  Kiekis 2 vnt.  
2.  Gamintojas   
3.  Pavadinimas / 

modelis
  

4.  Konstrukcija Monoblokinis 1U įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę 
spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis

 

5.  El. maitinimas 220V AC 65W  
6.  Rezervinio maitinimo 

šaltinio palaikymas
Būtinas, išorinis arba vidinis  

7.  10/100/1000 Base-T 
prievadai

Ne mažiau 20vnt. 10/100/1000 Base-T prievadų su 
automatiniu greitaveikos atpažinimu

 

8.  SFP prievadai Ne mažiau 4vnt. SFP prievadų. Sutapatinti su 10/100/1000 
Base-T skirti mini-GBIC derintuvams

 

9.  Stekavimo galimybė Iki 15 įrenginių  
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10.  Komutavimo 

pajėgumas
Iki 35 Mpps, 48 Gbps  

11.  Standartų palaikymas IEEE 802.1D Spanning-Tree 
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s MSTP
IEEE 802.1Q VLAN
RFC 951 BOOTP
RFC 1543 BOOTP Extensions
RFC 2131 DHCP
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas (LACP)
IEEE 802.1AB LLDP palaikymas
ANSI/TIA-1057 LLDP-MED palaikymas
IEEE 802.3x Flow Control
RFC3164 BSD syslog  protokolas

 

12.  Maksimalus prievadų 
skaičius loginiame 
prievadų apjungime 
(trunk)

8  

13.  Virtualūs tinklai Ne mažiau 250 VLAN vienu metu  
14.  Jumbo paketų 

palaikymas
 Iki 9210 baitų dydžio  

15.  Virtualių tinklų 
identifikatoriai

Ne mažiau 4096 VLAN ID  

16.  VLAN dinaminis 
konfigūravimas

GVRP arba analogiško protokolo palaikymas  

17.  Multicast 
maršrutizuojantys 
protokolai

IGMPv3, „multicast snooping“  

18.  Saugumo funkcijos 2 vartotojų autentikavimas IEEE 802.1X protokolu ant vienos 
sąsajos, naudojant RADIUS; autorizacija pagal MAC ir WEB 
autorizacija naudojant RADIUS; SSH v2, SSL protokolų 
palaikymas; RFC1492 TACACS+; globalus kenkėjiškų 
MAC uždraudimas; prievado išeinančio/įeinančio srautų 
atvaizdavimas į kitą prievadą srauto analizei

 

19.  Paslaugų kokybės 
(QoS) funkcijos

IEEE 802.1p CoS standarto palaikymas,  paketo markiravimas 
pagal šį standartą paketo pagal L4 informaciją, fizinį prievadą 
ir DiffServ; ne mažiau, nei 4 fizinės eilės

 

20.  Valdymo funkcijos SNMP v2 ir v3, komandinės eilutės sąsaja (CLI), SSL WEB 
sąsaja, SSHv2, Secure FTP konfigūracijų persiuntimui

 

21.  Srautų stebėjimo 
funkcijos

RMON, sFlow  

22.  Programinė įranga Visa nauja komutatoriaus programinė įranga (firmware) 
pateikiama nemokamai arba palaikomas atnaujinimas 5 metus  

 

23.  Garantinis laikotarpis “Life time” - įrenginys tol laikomas garantiniu, kol jis yra 
naudojamas. Turi būti autorizuotas serviso centras Lietuvoje.

 

 Rezervinio 
maitinimo šaltinis

  

24.  Kiekis 1 vnt.  
1.  Gamintojas   
2.  Pavadinimas / 

Modelis
  

3.  Architektūra Įmontuojamas, “rack” tipo  
4.  Galia Ne mažiau 1500VA  
5.  Įvesties įtampa AC 220V  
6.  Įvesties įtampos ribos AC 160-300 V  
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7.  Įvesties dažnis 50/60 Hz  
8.  Įvesties jungtis 1 x power IEC 320 EN 60320 C14  
9.  Išėjimo įtampa 220V  
10.  Išėjimo jungtys Ne mažiau kaip 4 IEC 320 EN 60320 C13  
11.  Veikimo laikas, esant 

pilnam apkrovimui
Ne mažiau kaip 7 min.  

12.  Valdymo jungtys 1xUSB, 1xRS232  
13.  Indikatoriai LED, rodantys akumuliatoriaus ir įvesties būkles, garsinis 

signalas.
 

14.  Garantinis 
aptarnavimas Ne mažiau kaip 2 metai.  

 
 

 
 

 

 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 16
(Sutarties priedas Nr. 1)

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

5 pirkimo objekto dalis – Matematinio skaičiavimo ir modeliavimo programinė įranga

 

Eil. 
Nr.

Parametro 
pavadinimas

Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis 1 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / 
modelis

Nurodyti  
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4. Programinės įrangos 
galimybės

Matematinės programos paketas turi atlikti skaičiavimus 
su matricomis ir masyvais, skaičiuoti tiesinės 
algebros uždavinius, vykdyti atsitiktinių skaičiavimų,  
skaičiuojamosios geometrijos, interpoliavimo, optimizavimo, 
Furjė transformacijos uždavinius, integruoti ir vykdyti 
vartotojo sukurtas funkcijas, atlikti ir valdyti lygiagretaus 
skaičiavimo operacijas, modeliuoti statinius ir dinaminius 
procesus, modeliuoti ir imituoti įvykių sekos modelius, 
generuoti modeliavimo ataskaitas, kompiliuoti vartotojo 
funkcijas ir jas vykdyti. Programa turi turėti išplėstines 
specializuotas bibliotekas šiems skaičiavimams atlikti: 
simbolinės matematikos uždaviniams spręsti, statistiniams 
skaičiavimams atlikti, signalų analizei atlikti, optimizavimo 
uždaviniams spęsti, skaitmeninių signalų apdorojimo 
(DSP) uždavinius spęsti, vaizdų matematinio apdorojimo 
uždaviniams spęsti, automatinio valdymo ir kontrolės 
uždaviniams spęsti.

 

5. Funkciniai 
reikalavimai

 Programa turi operuoti su pagrindinėmis duomenų 
struktūromis: dvimatėmis matricomis,  daugiamačiais 
masyvais, mišriomis duomenų struktūromis, objektais ir 
klasėmis, skaitiniais ir tekstiniais duomenimis;

 Programa turi turėti integruotą vartotojo sąsajų (dialogo 
langų) kūrimo įrankius.

 

6. Programinio paketo 
sudėtis

Programa turi turėti visus gamintojo sukurtus papildomus 
įrankius (bibliotekas EDU licencijai), kurie išplečia paketo 
taikymą matematinio optimizavimo, statistikos ir duomenų 
analizės, valdymo sistemų projektavimo ir analizės, signalų 
apdorojimo ir ryšių, vaizdo ir vaizdo apdorojimo,  signalų 
skaitmeninio apdorojimo, simbolinio skaičiavimo.

 

7. Licencijos 
galiojimas

Programos licencija turi galioti neribotą laiką..  

8. Suderinamumo 
reikalavimai

Programa turi būti vieno gamintojo (programa negali būti 
atviro kodo) veikianti MS Windows XP ar aukštesnės 
Windows laidos bei Linux operacinėse sistemose.

 

9. Dokumentacijos 
reikalavimai

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti siūlomų prekių 
parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams 
įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ar 
analogiškus dokumentus. Dokumentai gali būti pateikiami 
anglų kalba.

 

 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 17
(Sutarties priedas Nr. 1)

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

6 pirkimo objekto dalis – Kompiuterinė įranga bibliotekai

 

Kompiuteris darbo vietai “AKB2”
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Eil. 
Nr.

Parametro 
pavadinimas

Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis 30 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / 
modelis

Nurodyti  

4. Procesorius 64 bitų technologiją palaikantis dviejų 
branduolių procesorius, kurio našumas ne 
mažiau 120 taškų pagal testą SysMark 2012 
– Overall (www.anandtech.com). Būtina 
nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, 
pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties 
dydį, sisteminės magistralės dažnį.

 

5. Pagrindinė plokštė Turi palaikyti dviejų ir keturių branduolių 
procesorius.

 

6. Operatyvinė 
atmintis

Ne mažiau 4GB DDR3 SDRAM 1333 MT/
s. Atmintis turi būti plečiama ne mažiau 
kaip iki 16 GB. Vietų atminties moduliams 
(“DIMM slot”) minimalus skaičius ne mažiau 
4.

 

7. Vaizdo atkūrimo 
įranga 

PCI Express x16 šyna, adapteris palaikantis 
iki 1024 MB dinaminės atminties ir DirectX 
10.1, OpenGL 3.0.

 

8. Įvesties /Išvesties 
prievadai

Ne mažiau : 1 vnt. PCI, 2 vnt. PCI Express 
x1, 1 vnt. PCI Express x16, 10 vnt. USB 
2.0 (bent 2 iš jų turi būti priekinėje korpuso 
dalyje), 2 vnt. PS2, 1 vnt. VGA, 1 vnt. 
DisplayPort arba DVI, 1 vnt. serijinis (turi 
būti gamintojo numatyta galimybė įstatyti 
papildomą vieną serijinę, vieną lygiagrečią 
jungtį ir vieną eSATA jungtį), 1 vnt. RJ45, 
priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui 
ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai 
stereo-in, stereo-out 

 

9. Kietas diskas Ne mažiau 500 GB, 7200 rpm, Serial ATA 
6.0-Gb/s.  S.M.A.R.T. arba lygiavertis

 

10. Optinis įrenginys Vidinis, „pilno aukščio“, DVD+/-RW DL 
įrenginys su LightScribe, LabelFlash ar 
lygiaverte technologija, įrašantis ne lėčiau 
kaip 16x greičiu (DVD+/-R)

 

11. Tinklo sąsaja Integruotas adapteris, ne lėtesnis kaip 10/
100/1000 Mbps, WOL, PXE, ASF 2.0 
palaikymas.

 

12. Audio adapteris Integruotas audio adapteris. Vidinis 
garsiakalbis.

 

http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
http://www.anandtech.com
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13. Korpusas, 
maitinimo šaltinis

„Tower“ tipo, metalinis. Turi būti atidaromas 
nenaudojant įrankių, komponentai (kietas 
diskas ir kiti įrenginiai) taip pat turi būti 
įdiegiami, keičiami nenaudojant įrankių 
(“toolless”), vidinis, be atskiro aušinimo 
ventiliatoriaus maitinimo šaltinis.

 

14. Klaviatūra USB arba PS2, su graviruotomis 
lietuviškomis raidėmis (ne su lipdukais)

 

15. Pelė Dviejų klavišų su ratuku, optinė  

16. Apsaugos 
galimybės

Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir 
prirakinti korpusą “Kesington Lock” tipo 
užraktu, atminties keitimo perspėjimas 
(“Memory Change Alert”), temperatūros 
kilimo perspėjimas, serijinio, paralelinio ir 
USB portų kontrolė, įjungimo slaptažodis, 
konfigūravimo slaptažodis. Integruota TPM 
1.2 standartus atitinkanti duomenų apsaugos 
mikroschema.

 

17. Valdymo sistema Kompiuterio gamintojo paruošta ir įdiegta 
personalinio kompiuterio, prijungto prie 
vietinio kompiuterių tinklo, administravimo 
ir valdymo per nuotolį įranga.

 

18. Konfigūracijos 
valdymas

Distancinis konfigūracijos valdymas, 
distancinė BIOS informacija ir nustatymai, 
distancinis įjungimas/išjungimas, galimybė 
kompiuterį pakrauti iš serverio.

 

19. Įrangos turto 
valdymas

Informacija apie kompiuterio, procesoriaus, 
disko, monitoriaus ir tinklo plokštės 
gamintoją, modelį ir serijinį numerį.

 

20. Diagnostikos 
priemonės

Turi būti automatinė procesoriaus, atminties, 
pagrindinės plokštės, išplėtimo plokščių, 
kietų diskų, klaviatūros, pelės ir monitoriaus 
darbo testavimo ir ataskaitų formavimo 
sistema, naujų komponentų supaprastintos 
instaliacijos ir testavimo sistema, parodanti 
duomenis apie DMA, I/O, atminties 
nustatymus ir pan.

 

21. Gedimų valdymas Disko gedimo pranešimo S.M.A.R.T. 
technologija (Off-Line Read Scanning with 
Defect Reallocation) arba lygiavertė.

 

22. Atnaujinimų 
valdymas 

Turi būti gamintojo pateikta interneto 
svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) 
vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio 
BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę 
įrangą (pateikti nuorodą)
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23. Suderinamumas Siūlomas modelis turi būti sertifikuotas 
darbui su MS Windows 7 operacinėmis 
sistemomis. Informacija apie sertifikavimą 
gali būti pateikta oficialiose programinės 
įrangos gamintojo svetainėse (pateikti tikslią 
nuorodą) arba įrodoma, pateikiant sertifikatų 
kopijas.

 

24. Sertifikatai, 
kokybės 
reikalavimai

 Ne mažiau kaip EPEAT Gold įvertinimas 
arba lygiavertis

 Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

25. Surinkimo 
reikalavimai

Visos asmeninio kompiuterio dalys 
(sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, 
atmintis, kietas diskas, optiniai nuskaitymo 
įrenginiai,  pelė, klaviatūra ir kt.) turi būti 
vieno gamintojo ar būtų jo sertifikuotos 
(pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).

 

26. Gamintojo 
katalogas ar jo 
kopija

Būtina pridėti popierinį variantą (su nuoroda 
į priedus ir lapų skaičių) arba pateikti 
nuorodą į elektroninį prekės katalogą(aprašą) 
gamintojo interneto svetainėje. Visi 
specifikacijoje reikalaujami techniniai 
parametrai turi būti kataloge(apraše).

 

27. Įdiegimas

 

Turi būti suinstaliuota perkančios 
organizacijos turima programinė įranga MS 
Windows 7 Professional, MS Office, bei kita 
pateikta,  programinė įranga.

 

28. Garantinis 
laikotarpis

Ne mažiau 36 mėn. Turi būti autorizuotas 
serviso centras Lietuvoje.

 

 
Monitorius darbo vietai“AMB3”

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės 
charakteristikos

Tiekėjo siūlomos tikslios 
techninės charakteristikos

1. Kiekis 30 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Tipas ir ekrano dydis Skystųjų kristalų, ne mažiau kaip 23“ 
ekrano įstrižainė

 

5. Taško dydis Ne daugiau kaip 0,27 mm  

6. Kontrastas (ne dinaminis) Ne mažiau kaip 1000:1  

7. Ryškumas Ne mažiau kaip 250 cd/m2  

8. Taško atsinaujinimo laikas Ne daugiau kaip 5 ms  
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9. Matomumo kampas Ne mažiau kaip 170° horizontaliai ir 
160° vertikaliai (minimalus kontrasto 
santykis 10:1)

 

10. Raiška Ne mažiau kaip 1920 x 1080  

11. Jungtys 1vnt. VGA 15pin D-sub, 1vnt. DVI-D, 
1vnt. DisplayPort, 2vnt. USB 2.0

 

12. Galimybė tvirtinti prie sienos Turi būti numatyta gamintojo  

13. Pasvirimo reguliavimas Ne mažiau kaip nuo -5° iki 30°  

14. Ekrano orientacijos keitimas 
(portretinis-peizažinis)

Turi būti, ne mažiau kaip 90°  

15. Aukščio reguliavimas Turi būti ne mažiau 12 cm  

16. Suderinamumas Siūlomas modelis turi būti 
sertifikuotas darbui su MS Windows 7 
operacinėmis sistemomis. Informacija 
apie sertifikavimą gali būti pateikta 
oficialiose programinės įrangos 
gamintojo svetainėse (pateikti tikslią 
nuorodą) arba įrodoma, pateikiant 
sertifikatų kopijas.

 

17. Sertifikatai, kokybės 
reikalavimai

 Turi atitikti ne žemesnius kaip TCO 
5 standarto reikalavimus. 

 Ne mažiau kaip EPEAT Gold 
įvertinimas arba lygiavertis

 Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

18. Garantinis laikotarpis Ne mažiau 36 mėn. Turi būti 
autorizuotas serviso centras Lietuvoje.

 

 
Nešiojamas kompiuteris “ANKB3”

Eil. 
Nr.

Parametro 
pavadinimas

Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis 2 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / 
modelis

Nurodyti  

4. Procesorius 64 bitų technologiją palaikantis dviejų 
branduolių procesorius, kurio našumas 
ne mažiau 122 taškų pagal testą BAPCo 
SYSmark 2012 Rating. Būtina nurodyti 
procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, 
dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės 
magistralės dažnį.
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5. Procesoriaus 
spartinančioji 
atmintis

Ne mažiau: 3 MB  

6. Pagrindinė plokštė Turi palaikyti dviejų branduolių procesorių  

7. Operatyvioji 
atmintis

Ne mažiau 4 GB ne mažiau 1333MT/s 
DDR3 SDRAM arba lygiavertė. Ne mažiau 2 
atminties lizdai, galimybė praplėsti ne mažiau 
kaip iki ne mažiau kaip  8 GB.

 

8. Kaupiklis Ne mažiau 500 GB, 7200rpm, SMART 
SATA arba lygiavertis. Aktyvi ir pasyvi 
disko apsauga nuo sutrenkimų.

 

9. Optinis įrenginys Vidinis DVD+/-RW su LightScribe, 
LabelFlash ar lygiaverte technologija. 
Įrašymo greitis ne mažesnis kaip 24X CD-
ROM, 8X DVD

 

10. Garso plokštė Integruotas, 16 bitų garso įrenginys su 
vidiniais stereo garsiakalbiais. Garso 
reguliavimo galimybė mygtukų pagalba.

 

11. Vaizdo atkūrimo 
įranga

Grafinis adapteris su ne mažiau 1GB 
dedikuotos atminties, Microsoft DirectX 10 
palaikymas

 

12. Tinklo adapteris Integruotas 10/100/1000, Wake-on-LAN, 
PXE 2.0  funkcijos palaikymas arba 
lygiavertis. 

 

13. Bevielio ryšio 
technologijos

Kompiuteris turi palaikyti šias bevielio ryšio 
technologijas : Bluetooth 2.1, WLAN  802.11 
a/b/g/n (turi būti papildomas mygtukas 
išjungti/įjungti funkcija)

 

14. Modemas Integruotas modemas, faksas 56Kbps  

15. Bendras svoris Ne daugiau kaip 2,9 kg (su optiniu įrenginiu 
ir standartine baterija)

 

16. Klaviatūra Integruota į korpusą,  atspari apliejimui  

17. Pelė Integruotas  “lietimui jautrus plotas”  su 
vertikalia „slinkimo zona“ ir papildomai 
kompiuterio gamintojo USB optinė pelė su 
ratuku

 

18. Ekranas 15.6" HD+ TFT LCD raiška ne mažiau 
1600 x 900. Kontrastas – ne blogiau 300:1. 
Integruota internetinė kamera. Neturi būti nė 
vieno blogo (šviečiančio arba nešviečiančio) 
taško.

 

19. Korpusas Padengtas įbrėžimams atspariu laminatu arba 
lygiavertis. 
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20. Įvedimo/ išvedimo 
prievadai

Ne mažiau 2x USB 2.0 prievadai, 2x USB 
3.0, 1x eSATA, 1x VGA, 1x DisplayPort 
arba HDMI, 1x RJ-45, 1x RJ-11,  1x 
IEEE1394, 1x Express Card/54 ar lygiavertis 
lizdas, gamintojo numatyta sąsajų išplėtimo 
įrenginio jungtis, išvadas ausinėms ir 
mikrofonui, integruotas SD kortelių 
skaitytuvas arba lygiavertis.

 

21. Baterija ir 
maitinimo šaltinis

Vidinė, Li-Ion, ne mažiau 8 cell. Turi 
būti komplektuojamas su 220V, adapteriu 
kompiuterio maitinimui ir baterijos 
pakrovimui iš elektros tinklo. Turi būti 
gamintojo įdiegta baterijos greito įkrovimo 
technologija.

 

22. Apsaugos 
galimybės

Gamintojo numatyta galimybė užrakinti 
ir prirakinti korpusą Kesington Lock tipo 
užraktu, įjungimo slaptažodis, atminties 
keitimo perspėjimas (Memory Change 
Alert), konfigūravimo slaptažodis (Setup 
Password), inventorinis numeris (Ownership 
Tag), gedimo valdymas – S.M.A.R.T. 
(Self-Monitoring Analysis and Reporting 
Technology) ar lygiavertis, konfigūravimo 
tvarkymas –ACPI palaikymas, nuotolinis 
konfigūracijos valdymas, nuotolinis 
BIOS nustatymo tvarkymas, informacijos 
pateikimas apie : CPU, HDD. Gamintojo 
numatyta galimybė įstatyti TPM 1.2 apsaugos 
mikroschemą..

 

23. Suderinamumas Siūlomas modelis turi būti sertifikuotas 
darbui su MS Windows 7 operacinėmis 
sistemomis. Informacija apie sertifikavimą 
gali būti pateikta oficialiose programinės 
įrangos gamintojo svetainėse (pateikti tikslią 
nuorodą) arba įrodoma, pateikiant sertifikatų 
kopijas.

 

24. Sertifikatai, 
kokybės 
reikalavimai

 Ne mažiau kaip EPEAT Gold įvertinimas 
arba lygiavertis

 Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

25. Papildomi 
įrenginiai

Turi būti komplektuojamas su pagrindine 
baterija ir kompiuterio gamintojo pritaikytu 
nešiojamu krepšiu ir diržu nešimui ant peties.

 

26. Gamintojo 
katalogas ar jo 
kopija

Būtina pridėti popierinį variantą (su nuoroda 
į priedus ir lapų skaičių) arba pateikti 
nuorodą į elektroninį prekės katalogą(aprašą) 
gamintojo interneto svetainėje. Visi 
specifikacijoje reikalaujami techniniai 
parametrai turi būti kataloge(apraše).
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27. Atnaujinimų 
valdymas 

Turi būti gamintojo interneto svetainės 
(ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su 
galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, 
įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą 
(pateikti nuorodą)

 

28. Įdiegimas

 

Turi būti suinstaliuota perkančios 
organizacijos turima programinė įranga MS 
Windows XP/Vista/7, MS Office, bei kita 
pateikta,  programinė įranga.

 

29. Garantinis 
laikotarpis

Ne mažiau 36 mėn. (baterijai ne mažiau 36 
mėn.) Turi būti autorizuotas serviso centras 
Lietuvoje.

 

 
Daugiafunkcinis spausdintuvas “DSB1”

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės 
charakteristikos

Tiekėjo siūlomos tikslios 
techninės charakteristikos

1. Kiekis 2 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Spausdinimo technologija Lazerinis  

5. Atmintis Ne mažiau 128 MB  

6. Spausdinimo rezoliucija Ne mažiau kaip 1200x1200 dpi  

7. Skenavimo rezoliucija (optinė) Ne mažiau kaip 1200 dpi  

8. Spausdinimo greitis A4 Ne mažiau kaip 25 ppm  

9. Pirmo puslapio spausdinimas Ne ilgiau kaip 9 s  

10. Jungtys USB 2.0, vidinė 10/100 TX tinklo 
plokštė

 

11. Resursas Ne mažiau 8000 p/mėn.  

12. Spausdinimo kalbos PCL 5, PCL 6, Postscript  

13. Palaikomos aplinkos Windows XP, Windows Server 2003, 
Windows Server 2008, Windows 
Vista, Windows 7, Mac OS X v10.6.

 

14. Popierius formatas Ne mažiau A4  

15. Standartine popieriaus 

padavimo talpa

Ne mažiau kaip 250 lapų  
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16. Popieriaus išejimo talpa Ne mažiau kaip 100 lapų

 

 

17. Skenerio tipas Flatbed su ADF  

18. Automatinis dokumentų 
padavimas (ADF)

Turi būti, ne mažiau kaip 35 lapų
 

 

19. Automatinis dvipusis 
spausdinimas

Turi būti  

20. Fakso funkcija Turi būti  

21. Fakso atmintis Ne mažiau 400 puslapių  

22. Kabelis USB ne trumpesnis kaip 3 m ilgio
 

 

23. Suderinamumas Turi būti skirta darbui su MS 
Windows 7 operacinėmis sistemomis. 
Informacija apie tai turi būti pateikta 
oficialiose programinės įrangos 
gamintojų interneto svetainėse arba 
pateikta sertifikato kopija.

 

24. Standartai, sertifikatas Įrenginys paženklintas energijos 
efektyvumo „Energy star“ arba kitu 
lygiaverčiu ženklu.

 

25. Garantinis laikotarpis Ne mažiau 12 mėn. Turi būti 
autorizuotas serviso centras 
Lietuvoje.

 

 
Lazerinis spausdintuvas “SLB6” 

Eil. 
Nr.

Parametro pavadinimas Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 
tikslios techninės 
charakteristikos

1. Kiekis 2 vnt  

2. Gamintojas Nurodyti  

3. Pavadinimas / modelis Nurodyti  

4. Spausdinimo technologija Lazerinis, spalvotas  

5. Atmintis Ne mažiau 512MB  

6. Atminties plėtimo 
galimybė

Ne mažiau kaip iki 1024MB  

7. Spausdinimo rezoliucija Ne mažiau kaip 1200x1200 dpi  

8. Spausdinimo greitis A4 Ne mažiau kaip: juodai - 35 ppm, spalvotai – 35 ppm  
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9. Pirmo puslapio 
spausdinimas

Ne ilgiau kaip 10 s, esant „Ready“ režime  

10. Jungtys USB 2.0, vidinė 10/100/1000 TX tinklo plokštė  

11. Resursas Ne mažiau 100000 p/mėn.  

12. Spausdinimo kalbos PCL 6, PCL 5, Postscript Level 3 emulation, direct PDF 
printing v 1.4

 

13. Palaikomos aplinkos Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 
7 Professional, Windows Server 2003, Windows Server 
2008; Mac OS X v10.4

 

14. Popierius formatas Ne mažiau A4  

15. Standartine popieriaus 

padavimo talpa

Ne mažiau kaip 500 lapų  

16. Popieriaus išejimo talpa Ne mažiau kaip 500 lapų  

17. Automatinis dvipusis 
spausdinimas

Turi būti  

18. Suderinamumas Turi būti skirta darbui su MS Windows 7 operacinėmis 
sistemomis. Informacija apie tai turi būti pateikta 
oficialiose programinės įrangos gamintojų interneto 
svetainėse arba pateikta sertifikato kopija.

 

19. Standartai, sertifikatas Įrenginys paženklintas energijos efektyvumo „Energy 
star“ arba kitu lygiaverčiu ženklu.

 

20. Garantinis laikotarpis Ne mažiau 12 mėn. Turi būti autorizuotas serviso centras 
Lietuvoje.
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 18
(Sutarties priedas Nr. 1)

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

7 pirkimo objekto dalis – Laboratorinių (kompiuterizuotų) klasių darbo vietų 
virtualizacijos sprendimas (1 kompl.)

 

1.1. Diskų masyvo išplėtimas – 1 komplektas

Nr. Reikalaujamas 
parametras

Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos įrangos 
parametro reikšmė

1.  Gamintojas, modelis Turi būti nurodyta  

2.  Paskirtis Išplėsti perkančiosios organizacijos turimo 
diskų masyvo talpą.

 

3.  Diskų tipas Ne mažiau kaip 34 vnt. ne mažesnės talpos 
kaip 600GB 15K RPM 6Gb SAS tipo diskai.

 

4.  Diskų plėtimo 
moduliai

Turi būti pateiktas reikalingas skaičius 
diskų plėtimo modulių siūlomų diskų 
sumontavimui.

Siekiant užtikrinti geresnį našumą ir klaidų 
diagnostiką diskai prie valdymo blokų 
(kontroleriai ar ESM moduliai) privalo jungtis 
dedikuotomis tiesioginėmis komutuojamomis 
jungtimis point-to-point; turi būti realizuota 
galimybė rašyti arba skaityti lygiagrečiai 
tiesiogiai iš keleto diskų, prijungtų prie vieno 
valdymo modulio.

Diskų plėtimo moduliai turi būti su dvigubais 
ESM moduliais. Diskų jungimas dvigubas 
(dualport), užtikrinantis priėjimą prie disko ir 
diskų plėtimo modulių dviem keliais.

 

5.  Maitinimo ir 
aušinimo sistemos

Turi būti dubliuotos maitinimo ir aušinimo 
sistemos diskų plėtimo moduliuose.

 

6.  Konstrukcija Turi būti optimizuota montavimui į 
standartinę 19 montažinę spintą, su visais 
montavimui reikalingais priedais
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7.  Suderinamumas Siūlomi diskų plėtimo moduliai ir diskai turi 
būti suderinami ir pajungti prie perkančiosios 
organizacijos turimo IBM System Storage 
Storage DS3512 (1746A2D) diskų masyvo.

 

8.  Komplektacija Kartu su siūlomas diskų išplėtimo moduliais 
ir diskais turi būti pateikti visi reikalingi 
priedai (kabeliai, montavimo elementai ir t.t.) 
pajungimui prie perkančiosios organizacijos 
naudojamo IBM System Storage Storage 
DS3512 (1746A2D) diskų masyvo.

 

9.  Papildomos licencijos Kartu su siūlomais diskų išplėtimo moduliais 
turi būti pateiktos reikalingos licencijos 
perkančiosios organizacijos naudojamam 
IBM System Storage Storage DS3512 
(1746A2D)  diskų masyvui, kurios leistų prie 
diskų masyvo prijungti šešiolika serverių arba 
jų klasterių.

 

10.  Papildomi 
reikalavimai

Įranga negali būti naudota arba naudota ir 
atnaujinta (remarketed/refurbished).

 

11.  Garantinė techninė 
priežiūra

Ne mažiau kaip 3 metų trukmės garantinė 
techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. 
Įrangos gamintojas turi turėti sertifikuotą 
gamintojo aptarnavimo centrą Lietuvoje.

 

 

1.2. Modulinių serverių talpyklos išplėtimas – 1 komplektas

Nr. Reikalaujamas 
parametras

Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos įrangos 
parametro reikšmė

1.  Gamintojas, 
modelis Turi būti nurodyta  

2.  Paskirtis Išplėsti perkančiosios organizacijos turimos 
modulinių serverių talpyklos Ethernet 
komutatorių skaičių.
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3.  

Ethernet 
komutatoriai

Turi būti „karšto keitimo“ ir montuotis į 
modulinių serverių talpyklą. Layer 2, Layer 3 
palaikymas.  Ne mažiau kaip šešios išorinės 
1000BASE-T Gigabit Ethernet jungtys ir  14 
vidinių full-duplex Gigabit jungčių moduliniams 
serveriams viename komutatoriuje; protokolų bei 
savybių palaikymas - IEEE 802.1s, IEEE 802.1d, 
IEEE 802.1w, VRRP; Prievadų grupavimo 
protokolų palaikymas (IEEE 802.3ad); VLAN 
palaikymas (IEEE 802.1q). Didelių ethernet 
segmentų palaikymas (Jumbo frames - MTU of 
9216 bytes); IEEE 802.1x protokolu grindžiamas 
prieigų autentikavimas; Saugus nuotolinis 
valdymas SSH bei SNMPv3 paslaugų pagalba; 
NTP protokolo palaikymas.

 

4.  Komutatorių 
skaičius 2 vnt.  

5.  
Suderinamumas

Siūlomi Ethernet komutatoriai turi būti 
suderinami ir tikti montavimui į perkančiosios 
organizacijos turimą modulinių serverių talpyklą 
BladeCenter H (88524TG).

 

6.  Komplektacija Kartu su siūlomas Ethernet komutatoriais turi 
būti pateiktas reikalingas priedas leidžiantis 
komutatorius montuoti į perkančiosios 
organizacijos turimos modulinių serverių 
talpyklos BladeCenter H (88524TG) 
horizontalias vietas skirtas komutatoriams.

 

7.  Papildomi 
reikalavimai

Įranga negali būti naudota arba naudota ir 
atnaujinta (remarketed/refurbished).

 

8.  Garantinė techninė 
priežiūra

Ne mažiau kaip 3 metų trukmės garantinė 
techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. 
Įrangos gamintojas turi turėti sertifikuotą 
gamintojo aptarnavimo centrą Lietuvoje.

 

 

1.3  Modulinis „Blade“ tipo serveris  – 4 vnt.

Nr. Reikalaujamas 
parametras

Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos įrangos 
parametro reikšmė

1.  Gamintojas, 
modelis Turi būti nurodyta  

2.  Architektūra „Blade“ tipo, x86, dviejų procesorių  
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3.  
Pajungimų 
dubliavimas

Siūlomų „Blade“ tipo serverių maitinimo, 
valdymo, ir duomenų signalų (LAN, SAN) 
pajungimai prie centrinės talpyklos magistralės 
turi būti dubliuoti ir elektriškai nepriklausomi 
aukštam patikimumui užtikrinti

 

4.  

Procesorių našumas

Sistemos našumas ne mažiau kaip 315 pagal 
SPECint_rate2006 Base ir ne mažiau kaip 225 
pagal SPECfp_rate2006 Base. 

Našumo rezultatai turi būti išmatuoti su 
siūlomu tarnybinės stoties modeliu ir publikuoti 
WWW.SPEC.ORG puslapiuose.

 

5.  

Procesorių kiekis

Pakankamas užtikrinti našumo reikalavimus, 
bet ne mažiau kaip 2vnt. ne mažiau kaip šešių 
branduolių procesorių.

Turi palaikyti automatinę dažnio ir maitinimo 
įtampos reguliavimo funkcija esant mažam 
apkrovimui. Procesoriaus gedimo atveju, 
automatinis sistemos restartavimas ir sugedusio 
procesoriaus deaktyvavimas.

 

6.  

Atmintis

Ne mažiau 144GB PC3-10600 ECC DDR3 
SDRAM arba lygiavertė. Atminties kontroleris 
palaikantis Advanced ECC. Turi būti galimybė 
užtikrinti RAM esančių duomenų 100% kokybę 
bei sistemos normalų veikimą sugedus dviem 
atminties DRAM segmentams (8 klaidingi bitai), 
panaudojant RAM mirroring ar analogiškas 
technologijas.

 

7.  Maksimali 
atminties talpa Ne mažiau kaip 192GB  

8.  Diskų įtaisų 
valdiklis SAS palaikantis RAID 0, 1  

9.  Diskų įtaisai Ne mažiau 2vnt. ne mažesni kaip 146GB SAS 
10K rpm „karšto keitimo“ (Hot-swap) diskai

 

10.  
Ethernet prievadai

Ne mažiau kaip 6 vnt. 10/100/1000 Ethernet 
prievadų, TCP offload engine (TOE) arba 
lygiavertės funkcijos palaikymas

 

11.  
Fibre Channel HBA 
adapteriai 

Ne mažiau kaip 2 portų FC 8Gbps adapteris; 
Komplektuojamos reikiamos jungtys dvigubam 
prijungimui prie optinių FC SAN komutatorių, 
bei valdymo programinė įranga.

 

12.  
I/O jungtys

Galimybė įdiegti ne mažiau 2 vnt. plėtimo 
adapterius (LAN, SAN) ne blogesnio greičio kaip 
PCI-Express.
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13.  Ventiliatoriai Aušinimas užtikrinamas išorinės Blade talpyklos  

14.  DVD įrenginys 
(naudojant bendrai 
pasiekiamus 
šasi integruotus 
įrenginius, arba 
atskirai pajungimus 
kiekvienam 
serveriui).

Turi būti bendri prienami kiekvienam „Blade“ 
tipo serveriui arba atskiri komplektuojami 
kiekvienam „Blade“ tipo serveriui jeigu negalima 
pasiūlyti bendrai prieinamo DVD įrenginio.

 

15.  Išankstinio 
priešgediminio 
įspėjimo ir 
priešavarinio 
pakeitimo 
technologijos 
palaikymas 

Turi būti išankstinio priešgediminio įspėjimo ir 
priešavarinio pakeitimo technologijos palaikymas 
procesoriams, diskams, atminčiai, ventiliatoriams

 

16.  
Suderinamumas 
su operacinėmis 
sistemomis

Serveriai turi būti sertifikuoti darbui su Microsoft 
Windows Server 2008 R2 (Standard/Enterprise 
Editions), RedHat Enterprise Server, SuSe Linux 
Enterprise Server ir VMWare ESX. Sertifikacija 
operacinėms sistemoms patvirtinta gamintojo 
internetiniuose puslapiuose.

 

17.  

Suderinamumas

Siūlomi moduliniai “Blade” tipo serveriai turi 
tikti montavimui į Perkančiosios organizacijos 
turimą modulinių serverių talpyklą BladeCenter H 
(88524TG).

Visos siūlomos įrangos dalys ir įrenginiai privalo 
buti pateikti vieno gamintojo bei markiruotos jo 
kodais.

Įrangos gamintojas privalo atitikti ISO9001 
kokybės reikalavimus.

 

18.  Papildomi 
reikalavimai

Įranga negali būti naudota arba naudota ir 
atnaujinta (remarketed/refurbished).

 

19.  

Garantinis terminas

Ne mažiau kaip 3 metų trukmės garantinė 
techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. Kietų 
diskų, atminties, procesoriaus ir maitinimo 
šaltinių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas 
apie galimą jų gedimą (“prefailure warranty”). 
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo 
būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai 
liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra 
standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai 
arba komplektuoti papildomus gamintojo 
serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus 
ir pavadinimus). Įrangos gamintojas turi turėti 
sertifikuotą gamintojo aptarnavimo centrą 
Lietuvoje.
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1.4 Virtualizacijos platformos programinė įrangos licencijos – 3 komplektai

Nr. Reikalaujamas 
parametras

Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos įrangos 
parametro reikšmė

1.  Gamintojas, tikslus 
pavadinimas, 
versija

Būtina nurodyti

Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto 
puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie 
siūlomą programinę įrangą.

 

2.  Virtualizavimo 
programinės 
įrangos 
(hypervizor) tipas

Nereikalaujantis operacijų sistemos kad 
užtikrinti virtualizacijos funkcionalumą (Bare-
metal).

 

3.  Virtualizavimo 
programinės 
įrangos 
(hypervizor) 
diegimo tipas

Privalo būti galimybė diegti virtualizavimo 
programinę įrangą serveriuose, be mokamos 
operacinės sistemos diegimo.

 

4.  Procesorių skaičius Licencija turi būti pateikta 2 procesorių 
serveriui virtualizuoti.

 

5.  Operatyvioji 
atmintis

Licencija turi būti pateikta 144 Gb serverio 
operatyvios atminties

 

6.  Aukšto patikimumo 
užtikrinimas

Virtualizacijos serverio gedimo atveju, 
programinė įranga privalo užtikrinti 
automatizuotą jame veikusių virtualių 
serverių įjungimą kitame virtualizacijos 
serveryje. Privalo leisti vienoje virtualizacijos 
platformoje sukonfigūruoti tik dalį virtualių 
serverių aukšto patikimumo konfigūracijoje. 
Turi būti galima sukonfigūruoti virtualią 
mašiną „fault tolerant“ režimu, t.y. virtuali 
mašina sinchronizuojama realiame laike 
keliuose virtualizacijos serveriuose vienu 
metu.

 

7.  Aukštą patikimumą 
užtikrinanti failų 
sistema

Privalo užtikrinti lygiagretaus naudojimo 
failų sistemos, leidžiančią keliems fiziniams 
serveriams naudoti tą patį diską ir jame laikyti 
keletą virtualių mašinų, veikimą. Turi būti 
galimybė failų sistemoje migruoti virtualius 
serverius iš vienos duomenų saugyklos į kitą, 
nestabdant migruojamų virtualių mašinų 
darbo.

 

8.  Virtualių serverių 
judrumas

Programinė įranga privalo palaikyti ir 
užtikrinti virtualių serverių migravimą 
tarp virtualizacijos serverių nepastebimai 
galutiniams vartotojams ir nepertraukiant 
virtualių serverių veikimo. Turi būti galimybė 
tokį migravimą atlikti pagal administratoriaus 
nustatytą tvarkaraštį. Turi būti galima 
migruoti daugiau negu 1 virtualią mašiną 
vienu metu.
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9.  Suderinamumas su

šiuo metu

perkančiosios

organizacijos

naudojama virtualių

mašinų valdymo

programine įranga

Turi visiškai integruotis į perkančiosios

organizacijos naudojamą „VMWARE Virtual

Center“ programinę įrangą.

 

10. Virtualių serverių 
atnaujinimų ir 
pataisymų diegimo 
funkcionalumas

Programinė įranga privalo užtikrinti 
automatinį atnaujinimų ir pataisymų 
atsisiuntimą ir diegimą virtualiuose ir 
virtualizavimo serveriuose nepriklausomai 
nuo to ar jie yra įjungti. Prieš diegiant 
atnaujinimus, turi būti galimybė sudaryti 
momentinės rezervines atnaujinamų virtualių 
serverių kopijas. Atnaujinimų diegimas 
minimaliai turi būti palaikomas Windows 
Server ir RedHat linux virtualioms mašinoms. 
Turi būti galimybė diegti atnaujinimus į 
virtualių mašinų šablonus „templates“.

 

11. Resursų valdymas Programinė įranga turi įgalinti priskirti 
virtualioms mašinoms dedikuotus ar bendrus 
(shared) procesorius.

Programinė įranga turi įgalinti priskirti 
virtualioms mašinoms visą ar dali paskirtų 
procesorių pajėgumų.

Programinė įranga turi įgalinti valdyti 
priskirtų virtualioms mašinoms tinklo 
adapterių pajėgumus.

Programinė įranga turi įgalinti priskirti 
virtualioms mašinoms tinklo adapterį, 
virtualų tinklą, ar jų kombinacijas. Privalo 
palaikyti „VLAN tagging“.

Turi būti galimybė virtualioms mašinoms 
išskirti daugiau atminties negu jos fiziškai 
yra virtualizavimo serveryje. Privalo būti 
galimybė startuoti virtualias mašinas kai 
joms išskirta atmintis viršija turimos fizinės 
atminties kiekį. Turi būti galimybė sugrąžinti 
serveriams nepanaudotą atmintį „unused 
memory reclaiming“.

Turi būti galimybė virtualiems serveriams 
pridėti papildomus resursus (CPU, atmintis, 
diskai) nestabdant virtualių mašinų darbo, 
galimybė išmesti tinklo plokštes, SCSI 
adapterius, diskus nestabdant virtualių mašinų 
darbo.
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12. Suderinamumas su 
duomenų masyvų 
technologijomis

Privalo palaikyti lokalius diskus, SAN, NAS, 
DAS ir iSCSI diskų masyvus.

 

13. Duomenų saugyklų 
įvesties ir išvesties 
operacijų valdymas

Programinės įrangos licencija turi užtikrinti 
duomenų saugyklų įvesties ir išvesties 
operacijų valdymą. Turi būti galimybė 
kiekvienai virtualiai mašinai nustatyti įvesties 
ir išvesties operacijų prioritetus. Sutrikus 
vienai įvesties-išvesties grupei turi būti 
galimybė virtualiems serveriams dinamiškai 
perkelti resursus į kitą grupę, kuri atitinka 
užduotus prioritetus.

 

14. Virtualizacijos 
programinės 
įrangos gamintojo 
palaikomos 
operacijų sistemos 
virtualiose 
serveriuose

Microsoft Windows Server 2000;

Microsoft Windows Server 2003;

Microsoft Windows Server 2008;

Novell Suse Enterprise Linux;

Red Hat Enterprise Linux;

CentOS Linux.

 

15. Programinės 
įrangos gamintojo 
suteikiamas 
programinės 
įrangos palaikymas

Programinė įranga privalo būti 
komplektuojama ne trumpesniu kaip vienerių 
metų programinės įrangos gamintojo 
palaikymu  ir versijų atnaujinimu. Reakcijos 
laikas į kritines problemas ne daugiau kaip 4 
val. Turi būti galimybė palaikymą ir versijų 
atnaujinimą pratęsti daugiau nei 3 metams. 
Privalo būti galimybė dėl techninių problemų 
tiesiogiai kreiptis į programinės įrangos 
gamintoją, registruojant problemą telefonu 
arba gamintojo internetinėje svetainėje. Turi 
būti galimybė stebėti techninės problemos 
sprendimo eigą gamintojo internetinėje 
svetainėje.

 

16. Produkto kodai Privalo būti pateikti visų programinės įrangos 
komponentų aprašymas, užsakymų numeriai, 
kuriuos suteikia gamintojas, tikslūs kiekiai. 
Jei gamintojo licencijavimo tvarka neleidžia 
pateikti tiksliai reikiamo darbo vietų kiekio, 
turi būti pateiktas didesnis kiekis licencijų.

 

 

1.5 Darbo vietų virtualizacijos programinės įrangos licencijos (1 komplektas)

Eil. Nr. Reikalaujamas parametras Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos įrangos 
parametro 
reikšmė

 Kiekis 1 komplektas  
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 Programinė įranga Darbo vietų virtualizacijos programinės įrangos 

licencijos
 

 Pavadinimas Nurodyti  

 Firma – gamintoja Nurodyti  

1.  Licencijos virtualių darbo vietų 
infrastruktūrai sudaryti 

Tiekėjas privalo pateikti pakankamą  licencijų kiekį, 
kurios užtikrins 250 virtualių darbo vietų pasiekimą 

 

2.  Palaikomos operacinės sistemos 
virtualiose darbo vietose

Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
palaikyti ir sugebėti automatiškai diegti ir valdyti šias 
operacines sistemas:

 Microsoft Windows XP Professional 32-bit
 Microsoft Windows Vista 32-bit
 Microsoft Windows Vista 64-bit
 Microsoft Windows 7 32-bit
 Microsoft Windows 7 64-bit

 

3.  Centralizuotas valdymas Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
turėti centralizuotą valdymo įrankį virtualių darbo 
vietų diegimui, vartotojų priskyrimui, politikų 
kūrimui.

 

4.  Automatinis virtualių darbo vietų 
diegimas 

Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga 
turi palaikyti automatini virtualių darbo vietų 
diegimą pagal tam skirtą ir paruoštą operacinės 
sistemos atvaizdą (ang. Golden, master image). 
Automatiškai jungti prie MS Katalogų tarnybos, 
suteikti kompiuteriams vardus.

 

5.  Integracija su MS katalogų tarnyba Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga 
turi palaikyti integraciją su MS katalogų tarnyba, 
vartotojų autentifikaciją, grupių politikas (group 
policy).

 

6.  USB įrenginių palaikymas Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
užtikrinti ne blogesnę vartotojo patirtį virtualioje 
darbo vietoje kai naudojami fiziniai USB įrenginiai: 
skeneriai, spausdintuvai, WEB kameros, raktai,  
diskai. Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga 
turi palaikyti minėtus įrenginius tiek LAN tiek 
ir WAN mastu, ir užtikrinti pilna funkcionalumą 
virtualiose darbo vietose.

 

7.  Įrenginių palaikymas Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
sugebėti automatiškai prijungti lokalius diskus, 
spausdintuvus, WEB kameras, garso įrenginius, kelis 
monitorius. 

 

8.  Automatinis virtualios darbo vietos 
lango dydžio keitimas

Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
palaikyti automatinį virtualios darbo vietos lango 
dydžio keitimą (ang.  resize), užtikrinti automatinį 
rezoliucijos keitimą virtualioje darbo vietoje pagal 
lango dydį.
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9.  Programinės įrangos ( Aplikacijų) 

virtualizacijos įrankis
 Kartu su darbo vietų virtualizacijos programinė 
įranga turi būti komplektuojamas aplikacijų 
virtualizacijos įrankis, kuris sugeba pateikti virtualias 
aplikacijas į virtualias ir fizines darbo vietas, palaiko 
vartotojų autentifikaciją iš centralizuotos sistemos, 
turi galimybę transliuoti (ang. Streaming) aplikaciją 
vartotojams.

 

10.  Vieno prisijungimo funkcija Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
palaikyti vieno prisijungimo funkciją (ang. SSO - 
single sing-on), iš Windows aplinkoje veikiančių 
kompiuterių ar  naršyklės. 

 

11.  Virtualių darbo vietų operacinės 
sistemos dalinimasis

Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
sugebėti naudoti vieną operacinės sistemos atvaizdą 
daugiau nei vienai virtualiai darbo vietai, pakeitimus 
darant tik į atskirus tam skirtus virtualių darbo vietų 
diskų skirsnius.

 

12.  Politikos (group policy) Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
suteikti galimybę uždrausti\ įgalinti arba nustatyti 
veikimo reikšmę šiems sprendimo komponentams: 

 lokalių diskų prijungimas, 
 USB įrenginių prijungimas, 
 tinklo apkrovos apribojimus spausdinimui.

 

13.  Resursų pasiekiamumo reguliavimas Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga 
turi pilnai palaikyti prisijungimo galimybės ir 
funkcionalumo apribojimų reguliavimą, laiko, vietos 
ar įrenginio atžvilgiu.

 

14.  Virtualių darbo vietų priskyrimas 
vartotojams

Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
palaikyti virtualių darbo vietų ilgalaikį (ang. Stateful) 
ir vienkartinį (ang. Stateless) priskirimą vartotojams. 

 

15.  Fizinių kompiuterių palaikymas Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
palaikyti fizinių kompiuterių pajungimą prie virtualių 
kompiuterių valdymo infrastruktūros. Ir jų priskyrimą 
vartotojams.

 

16.  Pasijungimo klientas Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
užtikrinti teisę pasiekti virtualias darbo vietas iš šių 
operacinių sistemų:

 Microsoft Windows 7
 Microsoft Windows Vista
 Microsoft Windows XP
 Microsoft Windows Server 2003 R2
 Microsoft Windows Server 2008
 Microsoft Windows Server 2008 R2
 Microsoft Windows XPe
 Microsoft Windows CE
 Microsoft Windows Embedded Standard 7 
 MAC OS X
 Linux
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17.  Prisijungimas prie virtualios darbo 

vietos naudojantis naršykle
Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
palaikyti galimybę prie virtualios darbo vietos 
prisijungti naršyklės pagalba, taip pat naršyklėje 
pakeisti prisijungimui reikiamus parametrus.

 

18.  Tarnybinių stočių virtualizacijos 
platformos palaikymas

Darbo vietų virtualizacijos programinė įranga turi 
būti pilnai suderinama ir užtikrinti visą reikalaujamą 
funkcionalumą visose išvardintose virtualizacijos 
aplinkose:

 VMWare ESXi ir  VMWare vCenter
 MS Hyper-V R2 ir MS SC VMM
 Citrix XenServer ir XenCenter

 

19.  Programinės įrangos gamintojo 
suteikiamas programinės įrangos 
palaikymas

Programinė įranga privalo būti komplektuojama 
su ne trumpesniu kaip 1 metų programinės įrangos 
gamintojo palaikymu (12x5) ir versijų atnaujinimu. 
Turi būti galimybė palaikymą ir versijų atnaujinimą 
pratęsti daugiau nei 1 metams.

 

 

1.6 Microsoft Remote Desktop Services (naujausia gamintojo paskelbta versija) licencija arba lygiavertės 
programinės įrangos licencijos (1 komplektas)

Eil. Nr. Reikalaujamas parametras Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos įrangos 
parametro reikšmė

 Kiekis 1 komplektas  

 Programinė įranga Microsoft Remote Desktop Services arba 
lygiavertės programinės įrangos licencijos

 

 Pavadinimas Nurodyti  

 Firma – gamintoja Nurodyti  

1.  Privalomos galimybės Tarnybinės stoties terminalinės tarnybos 
prisijungimo licencijos, leidžianti 250 darbo 
vietų dirbti su skirtingomis aplikacijomis, kurios 
įdiegtos tarnybinėje stotyje.

 

2.  Palaikomi protokolai RDP  

3.  Operacinė sistema Windows Server 2003/2008/2008R2  

 

1.7 Perkančiosios organizacijos programinės įrangos virtualizacijos paketai (1 komplektas)

Eil. Nr. Reikalaujamas parametras Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos įrangos 
parametro reikšmė

 Kiekis 1 komplektas  

 Programinė įranga Perkančiosios organizacijos programinės 
įrangos virtualizacijos paketai
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 Pavadinimas Nurodyti  

1.  MS Office PROFESIONAL Plus 
2010

Pateikiant darbo vietų ir aplikacijų virtualizacijos 
programinę įrangą, tiekėjas turi pateikti 
aplikacijos MS Office PROFESIONAL Plus 2010 
virtualizavimo paketą dirbantį šiose operacinėse 
sistemos:

 Microsoft Windows 7 32bit ir 64 bit
 Microsoft Windows XP 32bit ir 64 bit
 Microsoft Windows Server 2008 R2

 

 

2.  Autocad 2010 Pateikiant darbo vietų ir aplikacijų virtualizacijos 
programinę įrangą, tiekėjas turi pateikti 
aplikacijos Autocad 2010 virtualizavimo paketą 
dirbantį šiose operacinėse sistemos:

 Microsoft Windows 7 32bit ir 64 bit
 Microsoft Windows XP 32bit ir 64 bit
 Microsoft Windows Server 2008 R2

 

 

3.  SPSS v20 tinklinė versija Pateikiant darbo vietų ir aplikacijų virtualizacijos 
programinę įrangą, tiekėjas turi pateikti 
aplikacijos SPSS v20 tinklinė versija 
virtualizavimo paketą dirbantį šiose operacinėse 
sistemos:

 Microsoft Windows 7 32bit ir 64 bit
 Microsoft Windows XP 32bit ir 64 bit
 Microsoft Windows Server 2008 R2

 

 

4.  Statistica v10 tinklinė versija

 

Pateikiant darbo vietų ir aplikacijų virtualizacijos 
programinę įrangą, tiekėjas turi pateikti 
aplikacijos Statistica v10 tinklinė versija 
virtualizavimo paketą dirbantį šiose operacinėse 
sistemos:

Microsoft Windows 7 32bit ir 64 bit

Microsoft Windows XP 32bit ir 64 bit

Microsoft Windows Server 2008 R2

 

 

5.  ArcGIS v10 Pateikiant darbo vietų ir aplikacijų virtualizacijos 
programinę įrangą, tiekėjas turi pateikti 
aplikacijos ArcGIS v10 virtualizavimo paketą 
dirbantį šiose operacinėse sistemos:

 Microsoft Windows 7 32bit ir 64 bit
 Microsoft Windows XP 32bit ir 64 bit
 Microsoft Windows Server 2008 R2
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6.  Programinės įrangos 
virtualizacijos paketų  garantinis 
palaikymas

Pardavėjas privalo vykdyti nemokamą 12 mėnesių 
programinės įrangos virtualizacijos paketų 
garantinę priežiūrą, kuri apima:

- administratorių konsultavimą 
administravimo klausimais 
telefonu ir elektroniniu paštu.

-       klaidų taisymą.
-  darbingumo atstatymą, kai gedimo 

priežastis yra virtualizavimo 
paketų   klaidingo paruošimo 
pasekoje atsiradęs netinkamas 
veikimas.

 

  

 

1.8 Darbo vietų  ir aplikacijos virtualizacijos programinės įrangos mokymai (1 komplektas)

Eil. Nr. Reikalaujamas parametras Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos įrangos 
parametro reikšmė

 Kiekis 1 komplektas  

1.8.1 Mokymai Pateikiant darbo vietų ir aplikacijų virtualizacijos 
programinę įrangą, tiekėjas turi apmokyti ne 
mažiau kaip du perkančiosios organizacijos 
darbuotojus gamintojo sertifikuotame mokymų 
centre. Mokymus turi vesti gamintojo sertifikuoti 
instruktoriai. Mokymų pabaigoje turi būti 
išduotas sertifikatas, patvirtinantis dalyvavimą 
mokymuose ir sėkmingą jų baigimą. Pabaigus 
mokymus turi būti pravestas žinių patikrinimas 
gamintojo sertifikatui gauti. Apmokymų grafikas 
bei tvarkaraštis derinamas su perkančiąja 
organizacija. 

 

 

1.9 Laboratorinių (kompiuterizuotų) klasių darbo vietų virtualizacijos sprendimo adaptavimo  paslaugos (250 
darbo valandų).

1. Pagrindinės laboratorinių (kompiuterizuotų) klasių darbo vietų virtualizacijos sprendimo adaptavimo  
paslaugos (apimant, bet neapsiribojant):

1. Turi būti atlikta esamos situacijos analizė. Jos rezultate parengta ir Perkančiajai organizacijai 
pateikta analizės etapo ataskaita.

2. Parengtas ir raštu suderintas su Perkančiąja organizacija darbo vietų virtualizacijos diegimo 
projektas. Visi toliau nurodyti diegimo veiksmai turi būti atliekami pagal su Perkančiąja 
organizacija suderintą laboratorinių (kompiuterizuotų) klasių darbo vietų virtualizacijos 
sprendimo diegimo projektą. Projektas turi būti pateiktas per 14 dienų nuo pirkimo sutarties 
įsigaliojimo dienos.

3. Atliekamos darbo vietų virtualizacijos techninės ir programinės įrangos paslaugos:
1.9.1.3.1 Techninės įrangos pristatymas ir sumontavimas Perkančiosios organizacijos 

nurodytose patalpose. 
1.9.1.3.2 Techninės įrangos įdiegimas, vidinės programinės įrangos pataisymų įdiegimas, 

sujungimas pagal projektą, sukonfigūravimas ir parengimas darbui, aukšto 
patikimumo funkcionalumo sukonfigūravimas.

1.9.1.3.3 Programinės įrangos (virtualizavimo programinė įranga, operacinės sistemos, 
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aplikacijų virtualizavimo paketai) įdiegimas, licencijų aktyvavimas, kritinių 
programinės įrangos pataisymų įdiegimas, sukonfigūravimas ir parengimas darbui.

4. Atliekamos darbo vietų virtualizacijos katalogų tarnybos (Active directory) sistemos paruošimo 
paslaugos:
1.9.1.4.1 Išanalizuoti organizacijos veiklos poreikius, susijusius su laboratorinių 

(kompiuterizuotų) klasių darbo vietų virtualizacijos sprendimu. Pagal šiuos 
poreikius parengti katalogų tarnybos paslaugą.

1.9.1.4.2 Įdiegti katalogų tarnybą (Active Directory) ir sukurti naudotojus bei naudotojų grupes 
reikalingas darbo vietų virtualizacijos sprendimui funkcionuoti

5. Atliekamos darbo vietų virtualizacijos programinės įrangos adaptavimo paslaugos nurodytose 250 
darbo vietose:
1. Pagal darbo vietos  techninės įrangos būklę įdiegti darbo vietos virtualizaciją naudojant 

operacines sistemos transliacija ( streamed desktop)
2. Pagal darbo vietos  techninės įrangos būklę įdiegti darbo vietos virtualizaciją naudojant 

terminalinį prisijungimą ICA ir RDP protokolais (shared desktop)
3. Pagal darbo vietos  techninės įrangos būklę įdiegti darbo vietos virtualizaciją naudojant 

virtualių darbo vietų infrastruktūrą (VDI)
4. Pateikti galimybė gauti prieigą prie virtualizuotos darbo vietos  naudojantis interneto 

naršykle.
5. Įdiegti universalaus spausdinimo iš virtualizuotos darbo vietos spausdinimo galimybę. 
6. Paruošti vartotojų profilius pagal pateiktą perkančiosios organizacijos vartotojų struktūrą.
7. Visi sistemos moduliai turi būti integruoti į bendrą sistemą ir apjungiami katalogų 

tarnybos priemonėmis
8. Vartotojų darbinės bylos turi būti pasiekiamos iš esamos perkančiosios organizacijos bylų 

saugojimo infrastruktūros.
6. Atliekamos aplikacijų virtualizacijos programinės įrangos adaptavimo paslaugos su tiekėjo 

pateikiamais aplikacijų virtualizavimo paketais:
              Adaptuoti pateiktus aplikacijų virtualizacijos paketus pagal paruoštą perkančios organizacijos 

virtualizuotų darbo vietų infrastruktūrą
1.9.1.6.1 Pateiktų virtualizuotas aplikacijas į visus virtualizuotų darbo vietų tipus (streamed 

desktop, shared desktop, VDI).
1.9.1.6.2 Pateikti galimybė gauti prieigą prie aplikacijų naudojantis interneto naršykle.

1.9.1.7. Atliekamas visų įdiegtų komponentų ir sistemų testavimo paslaugos:
1. parengtas ir raštu suderintas su Perkančiąja organizacija testavimo planas;
2. pagal suderintą testavimo planą atliktas testavimas;
3. parengta ir Perkančiajai organizacijai pateikta testavimo ataskaita;
4. prireikus pagal testavimo rezultatus turi būti pakoreguota įdiegtos sistemos konfigūracija 

ir atliktas sistemos testavimas po pakeitimų.
 

 


