
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ 
 

 
 Panev÷žio pataisos namai (adresu P. Puzino g. 12, LT-35169, Panev÷žys, faksas 8 
45 467 558, el. paštas ukis@paneveziopn.lt ) prašo pateikti pasiūlymą video apsaugos 
sistemos remonto, atnaujinimo ir įrenginių įdiegimo paslaugos pirkimui. 
 Minimalūs tiek÷jų kvalifikacijos reikalavimai: - 
 Kaina: 
Į kainą turi įeiti tiek÷jo patiriamos išlaidos ir siekiamas pelnas, išskyrus prid÷tin÷s vert÷s 
mokestį, kuris turi būti nurodytas atskirai. 
 Pirkimo objekto apibūdinimas: 
Panev÷žio pataisos namai prašo pateikti pasiūlymą video apsaugos sistemos remontui, 
atnaujinimui ir įrenginių įdiegimui reikalingos šios medžiagos ir įrenginiai: 

1. Interneto tinklais veikiantis įrašymo įrenginys (1 vnt.),  
2. Kompiuterinis kietasis diskas su SATA jungtimi (1T talpos) (3 vnt.), 
3. Įrašymo įrenginys 16 kanalų (1 vnt.),  
4. Video steb÷jimo kamera (2 vnt.),  
5. Video signalo perdavimo antena 5 GHz AirMax 802.11a/n 13 dBi 23 dBm (4 vnt.),  
6. Kabelis FTP (150 m),  
7. Maitinimo šaltiniai (2 vnt.),  
8. Stalinis kompiuteris su monitoriumi ir programine įranga (procesorius ne mažiau kaip 4 

branduolių, 
4 Gb RAM operatyvin÷s atminties, 500 Gb HDD kietuoju disku, 1 Gb RAM vaizdo plokšte). 
Šiems įrenginiams turi būti suteikta nemažesne kaip 3 metų garantija.  
Pasiūlymą prašome pateikti CVP IS priemon÷mis, nurodant objekto kainą. Pasiūlyme 
prašome nurodyti asmenis, į kuriuos būtų galima kreiptis d÷l informacijos, nurodant 
vardą, pavardę, pareigas, telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą. 
 Pasiūlymo galutinis pateikimo terminas: 2015 m. birželio 23 d., 15 val. 
 Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 
 Pirkimo objektas į dalis neskirstomas, alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. 
Pasiūlymai bus vertinami eurais. 
 Panev÷žio pataisos namų supaprastintų pirkimų taisykl÷s, kuriomis vadovaujantis 
vykdomas supaprastintas pirkimas, patvirtintos Panev÷žio pataisos namų direktoriaus 
2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45, paskelbtos Viešųjų pirkimų tarnybos 
tinklalapyje www.cvpp.lt  
 
Panev÷žio pataisos namų Ūkio skyriaus viršininkas Romas Smalioris, tel. 8 45 463 993, 
el. paštas ukis@panev÷žiopn.lt, įgaliotas palaikyti ryšį su tiek÷jais. 

(įgalioto asmens palaikyti ryšį vardas, pavard÷, pareigos, tel. ir kt.) 


