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SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
2012 m. sausio 30 d.
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jurbarko rajono savivaldybės
administracija, kodas 188713933.
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto
adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus inžinierius programuotojas, tel. 8 447 70 167,
faksas: 8 447 70 199, el. paštas: a.kavaliauskas@jurbarkas.lt, www.jurbarkas.lt
I.2. Perkančioji organizacija yra įgaliota kitos perkančiosios organizacijos atlikti pirkimą:
(įrašyti – Taip/Ne) Ne
II. PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės įrangos, skirtos Jurbarkų vaikų darželiui, pirkimas
II.2. Perkama įranga: kompiuterinė įranga, skirta Jurbarkų vaikų darželiui.
Prekės pavadinimas
Kiekis
Personaliniai kompiuteriai su vaizduokliais
3
Nešiojamieji kompiuteriai
2
Multifunkcinis įrenginys
1
Projektorius su priedais
1
Interaktyvi lenta
1
Vaizdo kamera
1
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): Prekės
II.2.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl. CPV): 30213000-5,
30232110-8, 30195000-2, 38600000-1
II.3. Trumpas apibūdinimas apie numatomą perkamų prekių kiekį, paslaugų ar darbų apimtis:
Kompiuterinės įrangos, skirtos Jurbarkų vaikų darželiui, pirkimas. Perkami: personaliniai
kompiuteriai su vaizduokliais – 3 vnt., nešiojamieji kompiuteriai – 2 vnt., multifunkcinis įrenginys
– 1 vnt., projektorius su priedais – 1 vnt., interaktyvi lenta – 1 vnt., vaizdo kamera – 1 vnt.
II.4. Numatomas prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminas: Kompiuterinė įranga
turi būti pristatyta ir sumontuota per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos adresu
Vyturio g. 12, Jurbarkų km., Jurbarko rajonas.
II.5. Sutarties trukmė ir jos pratęsimo galimybės: Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas šalių
susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėn.

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis viešųjų pirkimų
įstatymu ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis

IV. TERMINAI
IV.1. Numatoma pirkimo pradžia: 2012-02-07
IV.2. Numatoma pasiūlymų ar paraiškų pateikimo data: 2012-02-20.
V. KITA INFORMACIJA
VI. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-01-30.
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