
I. PIRKIMO OBJEKTAS: 

I.1 Pirkimo  pavadinimas:  kompiuterinė technika (1 kompl.)  ir programinė įranga.   BVPŽ 
kodas – 30213300-8, 48000000-8. 

I.2. Pirkimo objekto apibūdinimas: 

Specifikacija

Vidutinio našumo, kompaktiškas stacionarus kompiuteris

    Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, 
pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 3500

  

    Procesoriaus architektūra ne mažesnė nei 64 bitai   

    Operatyvinės atminties talpa ne mažiau nei 4 GB DDR3   

    Maksimali operatyvinės atminties talpa ne mažiau nei 16 GB   

    Kietojo disko talpa ne mažiau nei 200 GB (SSD)   

    Kietojo disko sąsaja ne lėtesnė nei SATA 3.0   

    Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI) signalo jungtimi   

    Vaizdo plokštės atminties talpa ne mažiau nei 512 MB   

    Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui   

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

  

    Išorinių USB 2.0/3.0 jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4   

    Išorinių USB 2.0/3.0 jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje ne mažiau nei 2   

    Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje   

    Kompiuteris atitinka Energy Star® arba kito lygiaverčio ženklo energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus   

    Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje 
apribojimo" nustatytus reikalavimus

  

    Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį   

    Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų 
užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo 
disko kabeliai ir t.t.).

  

    Kompiuteris paženklintas CE ženklu   

    Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių 
parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete

  

Specifikacijos priedai

Monitorius

Kompiuteriui tinkantis 21"-22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica



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

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2015.10.29 

Operacinės sistemos

Operacinė sistema Microsoft Windows 8 arba lygiavertė (OEM, naujausia versija)

Kiti priedai

Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, sulietuvinta)

Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku


