
Panev÷žio pataisos namų viešųjų pirkimų komisija kviečia tiek÷jus dalyvauti 
kompiuterin÷s įrangos, spausdintuvų priežiūros, remonto ir kitų paslaugų pirkime.  
 Panev÷žio pataisos namai prašo pateikti pasiūlymą  kompiuterių įrangos, spausdintuvų 
priežiūros, remonto ir kitoms paslaugoms atlikti. 
Pildyti rašalo ir tonerių kasetes, remontuoti įvairią kompiuterinę įrangą pagal poreikį 
(spausdintuvų ir kompiuterių sąrašas pridedamas). 

Kaina turi buti pasiūlyta vieno vieneto paslaugos ar eksplotacin÷s medžiagos, į kurią turi 
įeiti visos tiek÷jo patiriamos išlaidos ir siekiamas pelnas, išskyrus prid÷tin÷s vert÷s mokestį, kuris 
turi buti nurodytas atskirai. Paslaugos tiek÷jas turi savo transportu paimti kasetes pildymui, 
remontuoti kompiuterinę ar biuro techniką, ir atvežti, pageidautina, kad remontas ar kasečių 
pildymas būtų atliktas per dvi darbo dienas. Sutarties terminas vieneri metai su galimybe ją 
pratęsti dar dvejus metus. 

Pasiūlymą prašome pateikti raštu, nurodant paslaugų kainas, o atsargin÷ms detal÷ms – 
nuolaidą. Su pasiūlymu prašome nurodyti asmenis, į kuriuos būtų galima kreiptis d÷l 
informacijos, nurodant vardą, pavardę, pareigas, telefono, fakso numerius, elektroninio pašto 
adresą. Dokumentai turi būti patvirtinti spaudais ir parašais. Pageidautina, kad tiek÷jas užpildytų 
pateiktą reikalingų spausdintuvų eksplotacinių medžiagų ir kompiuterių detalių ir remonto 
paslaugų lentelę (pridedama). 
 Pasiūlymo galutinis pateikimo terminas : 2015 m. vasario 9 d., 11 val. CVP IS 
priemon÷mis (kitomis priemon÷mis pateikti pasiūlymai nebus priimami). 
 Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos ir didžiausios nuolaidos 
pasiūlymo 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 2014-06-18 paskelbtos 
Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje www.cvpp.lt. 

Panev÷žio pataisos namų Ūkio skyriaus vyr. specialistas Audrius Grigaravičius įgaliotas 

palaikyti ryšį su tiek÷jais, tel. (8 45) 460 946, el. paštas: ukis@paneveziopn.lt  

 

 
 
 

Kompiuterių ir atsarginių dalių sąrašas 
 
Prek÷s pavadinimas   
Stacionaraus kompiuterio dalys 
Pagrindin÷  plokšt÷   
Operatyvioji atmintin÷ RAM   
Maitinimo šaltinis   
Kietasis diskas   
Vaizdo plokšt÷   
Pel÷   
Klaviatūra   
Nešiojamo kompiuterio dalys 
Operatyvioji atmintin÷ RAM   
Kietasis diskas   
Maitinimo šaltinis   

 



Spausdintuvų sąrašas 
 
Spausdintuvo  
pavadinimas 

Kiekis   

HP Laserjet P1005 5 vnt.   
HP Laserjet P2014/2015 3 vnt.   
HP Laserjet 1010/1020 6 vnt.   
HP Laserjet 1100 3vnt.   
HP Laserjet P1505 1 vnt.   
HP Laserjet M1005MFP 1 vnt.   
HP Deskjet F2480 
Juodos spalvos kaset÷ 
Spalvotos kaset÷s 

1 vnt.   

HP Deskjet 920C 1 vnt.   
HP Oficejet 5610 
Juodos spalvos kaset÷ 
Spalvotos kaset÷s 

1 vnt.   

Canon L295 1 vnt.   
Canon LBP 6000 1 vnt.   
Canon LPB 3010 1 vnt.   
Samsung ML 1865 2 vnt.   
Samsung ML1640 1 vnt.   
Samsung MM2165 1 vnt.   
Samsung ML 1660 1 vnt.   
Samsung ML1710 1 vnt.   
Konica Minolta PagePro 
1350 

1 vnt.   

Konica Minolta PagePro 
4650EN 

2 vnt.   

Konica Minolta Magicolor 
4650MF 
Juodos spalvos kaset÷ 
Spalvotos kaset÷s 
Brother HL 1300 

1 vnt.   

 


