
Pirkimo numeris: 72857 
Konkurso pavadinimas:  Preliminarioji sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos tiekimo per CPO 

 
PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMAS NR. 4 

 
1. Pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 2.1 p. lentelė „Viešojo pirkimo procedūros terminai Lietuvos 
laiku:“ išdėstoma taip: 
 
 TERMINAS DATA LAIKAS 
Prašymo paaiškinti pirkimo 
dokumentus pateikimo CPO 
terminas  

 Ne vėliau kaip likus 8 
kalendorinėms dienoms iki 
pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos 

- - 

Pirkimo dokumentų 
aiškinamasis susitikimas 

- 2009-02-20 10:00 

Terminas, iki kurio CPO turi 
išsiųsti paaiškinimus  

Ne vėliau kaip likus 6 
kalendorinėms dienoms iki 
pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos 

- - 

Pasiūlymų pateikimo 
terminas  

- 2009-04-02 10:00 

Vokų su pasiūlymais atplėšimo 
posėdžio pradžia   

- 2009-04-02 10:15 

 
2. Pirkimo dokumentų B dalies nurodytų sąlygų patikslinimas: 

 
Dokumento dalis, 
kurioje daromas 
patikslinimas 

Straipsnis, 
kuriame yra 
daromas 
patikslinimas 

Buvęs tekstas Patikslintas tekstas 

Pirkimo dokumentų B 
dalis „Pasiūlymo forma“ 

2 dalies 3 p. lentelė 10. Siūlomiems stacionariems ir 
nešiojamiems kompiuteriams, 
nepriklausomai nuo komplektacijos 

10. Siūlomiems stacionariems ir 
nešiojamiems kompiuteriams, 
nepriklausomai nuo komplektacijos 



Dokumento dalis, 
kurioje daromas 
patikslinimas 

Straipsnis, 
kuriame yra 
daromas 
patikslinimas 

Buvęs tekstas Patikslintas tekstas 

(išskyrus operacinę sistemą ir vartotojo 
programinę įrangą), turi būti suteikiama ne 
mažiau kaip 36 mėn. garantija darbo 
vietoje („on-site”). Darbingumo atkūrimo 
trukmė – ne ilgiau kaip 3 darbo dienos nuo 
informavimo apie gedimą. Projektoriams 
turi būti suteikta 24 mėn. garantija darbo 
vietoje („on-site“), projektorių lempoms ne 
mažiau nei 90 dienų garantija. Darbingumo 
atkūrimo trukmė – ne ilgiau kaip 1 darbo 
diena nuo informavimo apie gedimą. 
Darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas 
gali pakeisti sugedusią prekę kita, ne 
prastesnių parametrų preke. Monitoriams, 
kompiuterių detalėms ir atskirai nuo 
kompiuterių perkamiems priedams, 
spausdintuvams, kopijavimo aparatams turi 
būti suteikta ne mažiau nei 12 mėn. 
garantija. 

(išskyrus operacinę sistemą ir vartotojo 
programinę įrangą), turi būti suteikiama 
ne mažiau kaip 36 mėn. garantija darbo 
vietoje („on-site”). Darbingumo atkūrimo 
trukmė – ne ilgiau kaip 3 darbo dienos 
nuo informavimo apie gedimą. 
Projektoriams turi būti suteikta 24 mėn. 
garantija darbo vietoje („on-site“), 
projektorių lempoms ne mažiau nei 90 
dienų garantija. Darbingumo atkūrimo 
trukmė – ne ilgiau kaip 3 darbo dienos 
nuo informavimo apie gedimą. 
Darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas 
gali pakeisti sugedusią prekę kita, ne 
prastesnių parametrų preke. Monitoriams, 
kompiuterių detalėms ir atskirai nuo 
kompiuterių perkamiems priedams, 
spausdintuvams, kopijavimo aparatams 
turi būti suteikta ne mažiau nei 12 mėn. 
garantija. 

 
3. Pirkimo dokumentų B dalies I priede nurodytų reikalavimų patikslinimas: 
 
Dokumento dalis, kuriame 
yra daromas pakeitimas 

Buvęs tekstas Patikslintas tekstas 

2 dalis (techninės specifikacijos ir 
techninis pasiūlymas), prekės PC1, 
PC2, PC3, PC4, NB1, NB2, NB3, NB4 

Kietojo disko apsukų skaičius (ne mažiau 7200 
aps/min) 

Kietojo disko apsukų skaičius (ne mažiau 7200 
aps/min, netaikoma, jei teikiami SSD diskai) 

2 dalis (techninės specifikacijos ir 
techninis pasiūlymas), prekė NB5 

Kietojo disko apsukų skaičius (ne mažiau 5400 
aps/min) 

Kietojo disko apsukų skaičius (ne mažiau 5400 
aps/min, netaikoma, jei teikiami SSD diskai) 



2 dalis (techninės specifikacijos ir 
techninis pasiūlymas), prekės NB1, 
NB2, NB3, NB4, NB5, NB6 

Aktyvi ir pasyvi kietojo disko apsauga nuo 
sugadinimo 

Aktyvi ir pasyvi kietojo disko apsauga nuo 
sugadinimo (netaikoma, jei teikiami SSD 
diskai) 

2 dalis (techninės specifikacijos ir 
techninis pasiūlymas), prekė NB6 

Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, 
visiškas dupleksinis režimas, PXE. Wake-On-LAN, 
Alert-On-Lan (arba ASF, arba lygiavertės 
technologijos) palaikymas) 

Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP) 

 
4. Pridedamos naujos prekės Pirkimo dokumentų B dalies I priede: 
 
Dokumento dalis, kuriame 
yra daromas pakeitimas 

Prekės kodas Prekės reikalavimai 

SW7.1 Microsoft Windows Server Standard (OLP, naujausia versija) 
SW7.2 Microsoft Windows Server Small Business (OLP, naujausia versija) 
SW7.3 Microsoft Windows Server Enterprise (OLP, naujausia versija) 
SW7.4 Microsoft Windows Server CAL (OLP, naujausia versija) 
SW7.5 Red Hat Enterprise Linux Server (naujausia versija) 
SW7.6 Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform (naujausia versija) 
SW7.7 Red Hat Enterprise Linux for Mainframes (naujausia versija) 
SW7.8 SUSE Linux Enterprise Server (naujausia versija) 
SW7.9 Sun Microsystems Solaris (naujausia versija) 
SW7.10 Microsoft Exchange Server Standard (OLP, naujausia versija) 
SW7.11 Microsoft Exchange Server Standard CAL (OLP, naujausia versija) 
SW7.12 Microsoft Exchange Server Enterprise (OLP, naujausia versija) 
SW7.13 Microsoft Exchange Server Enterprise CAL (OLP, naujausia versija) 
SW7.14 Kerio MailServer (naujausia versija) 
SW7.15 Microsoft SQL Server Standard Processor (OLP, naujausia versija) 
SW7.16 Microsoft SQL Server Enterprise (OLP, naujausia versija) 
SW7.17 Microsoft SQL CAL (naujausia versija) 
SW7.18 MySQL Enterprise Basic (naujausia versija) 
SW7.19 MySQL Enterprise Silver (naujausia versija) 
SW7.20 MySQL Enterprise Gold (naujausia versija) 
SW7.21 MySQL Enterprise Platinum (naujausia versija) 
SW7.22 Sybase SQL Anywhere (naujausia versija) 

2 dalis (techninės specifikacijos ir 
techninis pasiūlymas), 2 pirkimo dalis 
(Kompiuterių dalys ir programinė 
įranga). 

SW7.23 Oracle Database Express Edition (naujausia versija) 



SW7.24 Oracle Database Standard Edition One (naujausia versija) 
SW7.25 Oracle Database Standard Edition (naujausia versija) 
SW7.26 Oracle Database Enterprise Edition (naujausia versija) 
SW7.27 Microsoft Visio Standard (OLP, naujausia versija) 
SW7.28 Microsoft Visio Professional (OLP, naujausia versija) 
SW7.29 Microsoft Project (OLP, naujausia versija) 
SW7.30 Microsoft Project Professional (OLP, naujausia versija) 

 
5. Pirkimo dokumentų B dalies I priede nurodytų reikalavimų/prekių panaikinimas: 
 
Dokumento dalis, kuriame yra daromas pakeitimas Naikinamas reikalavimas / prekė 
2 dalis (techninės specifikacijos ir techninis pasiūlymas), prekė NB6  Svoris (ne daugiau nei 1 kg) 
 
6. Pirkimo dokumentų B dalies I priede nurodytų reikalavimų patikslinimas: 
 
Dokumento dalis, kuriame 
yra daromas pakeitimas 

Buvęs tekstas Patikslintas tekstas 

2 dalis (techninės specifikacijos ir 
techninis pasiūlymas), prekės PJ1, 
PJ2, PJ3, PJ4, PJ5, PJ6 (priedai Nr. 
3) 

To paties gamintojo atsarginė projektoriaus lempa 
(lempos tarnavimo laikas įprastu režimu ne mažiau 
2000 val.) 

To paties gamintojo kaip originalioje 
projektoriaus komplektacijoje atsarginė 
projektoriaus lempa (lempos tarnavimo laikas 
įprastu režimu ne mažiau 2000 val.) 

 


