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I. PIRKIMO OBJEKTAS: 

I.1 Pirkimo pavadinimas: Garso įrangos nuoma ir aptarnavimo paslauga, BVPŽ kodas -  

92370000 “Garso specialistų  paslaugos”. 

I.2. Pirkimo objekto apibūdinimas: 

Reikalavimai garso įrangai: 

Garso kolonėlės. 

 Pakabinama Line array tipo garso kolonėlė. Pageidaujama elementų komplektacija: 

12'+2x6,5'+2x1,4' garsiakalbiai.Bendras galingumas ne mažiau 1000w RMS. Horizantalus 

padengimo kampas 120 laipsnių arba didesnis. Komplektuojama su pakabinimo elementais, 

laidais, stiprintuvu ir garso procesoriumi, kitais reikiamais komponentais kolonėlės veikimui 

visoje garso sistemoje – 24 vnt 

 Žemo dažnio kolonėlė. Pageidaujama elementų komplektacija: 2x 18' colių garsiakalbiai. 

Bendras galingumas ne mažiau 2400w RMS. Komplektuojama su laidais, stiprintuvu ir 

garso procesoriumi, kitais reikiamais komponentais kolonėlės veikimui visoje garso 

sistemoje – 8 vnt 

Garso pultai .  

 Skaitmeninis garso pultas - 48 mono + 4 stereo įėjimai, pilnas 4 juostų parametrinis 

ekvalaizeris kiekvienam įėjimui, galimybė kiekvienam įėjimui paduoti 48V įtampą. 16 aux 

išėjimų. Galimybė pultą valdyti nuotoliniu būdu (planšetiniu ompiuteriu).Komplektuojamas 

su analoginiu arba skaitmeniniu multigysliniu kabeliu,  kitais reikiamais komponentais pulto 

veikimui visoje garso sistemoje – 1 vnt 

Mikrofonai.  

 Laidinis dinaminis mikrofonas, komplektuojamas su stovu, laidu ir kitais reikiamais priedais 

– 14 vnt.  

 Laidinis kondesatorinis mikrofonas, komplektuojamas su stovu, laidu ir kitais reikiamais 

priedais – 4 vnt. 

 Belaidis mikrofonas (rankinis arba dedamas ant galvos), dažnių juosta 606-670 Mhz arba 

žemesnis diapazonas, komplektuojamas su stovu, maitinimo elementais ir kitais reikiamais 

priedais – 4 vnt 

Garso monitoriai.  

 Monitorinė garso kolonėlė. Pageidaujama elementų komplektacija: 1x 12' + 1x1,4' colių 

garsiakalbiai, bendras galingumas ne mažiau 400w RMS. Komplektuojama su laidais, 



 

 

stiprintuvu ir garso procesoriumi, kitais reikiamais komponentais kolonėlės veikimui visoje 

garso sistemoje  - 12 vnt 

Instrumentinė ir kita įranga:     

 Nešiojamas kompiuteris su ne mažiau 15' ekranu, visa garso operatoriui reikalinga 

programine įranga ir išorine garso plokšte (ne mažiau 20 įėjimo kanalų ir 20 išėjimo kanalų) 

– 1 vnt 

 Planšetinis kompiuteris su ne mažiau 9' ekranu ir visa garso operatoriui reikalinga 

programine įranga, wi-fi ryšio stotele – 1 vnt  

 Apsauginis kabelių takelis, ne mažiau 3 kanalų, ilgis 1m – 20 vnt 

 Elektrinis grandinis keltuvas, keliamoji galia – 1000 kg arba daugiau, grandinės ilgis 24m 

arba daugiau. Turintis visus būtinus Europos Sąjungoje sertifikatus. Privalo turėti galiojantį 

techninės apžiūros pažymėjimą. Komplektuojamas su reikiama valdymo įranga, pakabinimo 

diržais, stropais, sagtimis  - 2 vnt 

 Elektros įvado paskirstymo spinta su nuotekio relėmis, 125A – 1 vnt 

I.3.  Į kainą turi būti įskaičiuotas visų sistemų montavimas, išmontavimas ir aptarnavimas 

(garso operatoriai turintys patirtį panašaus pobūdžio renginiuose) viso renginio metu. 
 

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS: 

II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas apklausos būdu. 

II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. 1 p., Utenos kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 120.1.4.5          

nuostatomis. 

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016.06. 20 d., 10 val. 


