
INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI
SUTARTIS

Prekių pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1.  Perkančiosios  organizacijos  pavadinimas  ir  įmonės  kodas:  Viešoji  įstaiga  Tauragės
ligoninė, 179761936
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  V. Kudirkos g.  2, LT-72214 Tauragė
I.1.2.  Kontaktiniai  duomenys:  asmuo(-enys)  kontaktams,  telefonas(-ai),  faksas,  el.  paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Regina Gudjonienė, tel. (8
446) 62 718, mob. tel. (8 614) 78 013, el. paštas ligonine3@tvk.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 147256
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės technikos su programine įranga pirkimas
II.2.  Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkama: Virtualizacijos tarnybinė stotis, 2 vnt.,
duomenų  saugykla  1  vnt.,  rezervinio  duomenų  kopijavimo  tarnybinė  stotis  1  vnt.,  spinta
tarnybinėms  stotims  1  vnt.,  nepertraukiamo  maitinimo  šaltinis  1  vnt.,  komutatoriai  klasterio
sukūrimui 2 vnt., kompiuteris su operacine sistema 81 vnt., A4 formato spausdintuvas 3 vnt., A3
formato multifunkcinis spausdintuvas 3 vnt., maršrutizatorius I tipo 1 vnt., maršrutizatorius II
tipo 5 vnt., virtualizacijos tarnybinės stoties operacinė sistema 2 vnt., virtualizacijos programinė
įranga  1  kompl.,  duomenų  bazių  valdymo  sistema  1  vnt.,  rezervinio  duomenų  kopijavimo
tarnybinės stoties operacinė sistema 1 vnt., rezervinio duomenų kopijavimo programinė įranga 1
kompl. Vartotojų prisijungimo prie tarnybinių stočių licencijos 81 vnt. ir diegimo darbai. 
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -
III.2.  Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir  įmonės kodas arba vardas ir  pavardė:  UAB "Alna
Intelligence", kodas 121929614
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 429,259.36 Lt su
PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Vienintelis pasiūlymą pateikęs dalyvis
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2014-02-08

_________


