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Pirkimo sąlygos
Pasiūlymų vertinimo kriterijus: Mažiausia kaina
Pasiūlymo pateikimo terminas: 8 pilnos d.d.
Prekių pristatymo vieta (-os): Vilniaus g. 125, Šiauliai, LT-76354
Pristatymo terminas: 15 pilnos k.d.
Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo Rentas Viršila, infrastruktūros specialistas, tel. 8 41 524 037, el. p.
(vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas): renatas.virsila@gerc.lt
Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingą Rentas Viršila, infrastruktūros specialistas, tel. 8 41 524 037, el. p.
asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas): renatas.virsila@gerc.lt
Tiekėjo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo birute.urbone@tele2.lt
(vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas):
Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko Ne
garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo
sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų:
Pirkimo maksimali kaina (su PVM): 350 Eur
Konfidenciali informacija:
Konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų
pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai).
Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
DPS tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti
įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma
kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, prekių,
paslaugų ar darbų kaina bei įkainiai nėra laikomi konfidencialia informacija.

Pasitelkiami subtiekėjai
Įmonės pavadinimas Įmonės kodas
Subtiekėjai nepasitelkiami

Prekės aprašymas: Kiekis Prekės vnt. kaina
(vnt.) (Eur be PVM)

NOKIA 3310 4 38.00
Gamintojas, modelis Nurodyti NOKIA 3310
Veikimo dažnio palaikymas GSM 900/1800 lygiavertes savybes GSM 900/1800
užtikrinanti technologija
Duomenų perdavimo technologija GPRS, EDGE ar lygiavertes GPRS, EDGE
savybes užtikrinanti technologija
Įvesties tipas Fizinė skaičių klaviatūra, neintegruota ekrane Fizinė skaičių klaviatūra,

neintegruota ekrane
Baterijos talpa (mAh) ne mažiau nei 1000 mAh 1200 mAh
Baterijos tipas Li-Ion, Li-PO ar lygiavertes savybes užtikrinanti Li-Ion
technologija
Baterijos pokalbio trukmė ne mažiau nei 15 val. 22 val.
Baterijos budėjimo trukmė ne mažiau nei 600 val. 600 val.
Vidinė atmintis (be papildomos kortelės) ne mažiau nei 16 MB 16 MB
Galimybė naudoti papildomą atminties kortelę ne mažiau nei 32 32 GB
GB
Telefono (įskaitant ir priedus) kokybės garantijos suteikiamas 24 mėn.
laikotarpis ne mažesnis kaip 24 mėnesiai. Jei garantinio
laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė
bus ilgesnė nei 5 darbo dienos (neįskaitant telefono siuntimo
laiko), darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti
sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke. ne mažiau
nei 24 mėn.
Komplektacija Originali ir standartinė oficialaus gamintojo Originali ir standartinė
teikiama komplektacija, taikoma Lietuvos Respublikos rinkai oficialaus gamintojo teikiama

komplektacija, taikoma Lietuvos
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Respublikos rinkai
Telefono išleidimo metai ne mažiau nei 2016 metai 2017 metai
Papildomi reikalavimai Telefonas turi būti: naujas (nenaudotas), naujas (nenaudotas), kokybiškas,
kokybiškas, sukomplektuotas, įpakuotas į standartinę gamintojo sukomplektuotas, įpakuotas į
pakuotę, pakuotė turi būti nepažeista, nepririštas prie standartinę gamintojo pakuotę,
operatoriaus. pakuotė turi būti nepažeista,

nepririštas prie operatoriaus.
Nuoroda į internetinį puslapį Nuoroda į internetinį puslapį apie
tiekėjo siūlomą gamintojo modelį ir jo techninius parametrus https://tele2.lt/verslui/nokia-3310-12728

Suma, Eur be PVM 152.00
PVM suma, Eur 31.92

Suma (tiekėjo pasiūlymo kaina), Eur su PVM 183.92

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraišką DPS, yra

nepasikeitusi.

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas:

TELE2, UAB, Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, Vilniaus apskritis

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

Lina Labanauskaitė, TELE2 Pardavimų projektų vadovė viešajam sektoriui
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