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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1 UAB „ART21” (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendina projektą "Individualios ŽIV 
genomo mutacijų prognozavimo sistemos, paremtos dirbtinio intelekto technologijomis, sukūrimas“ 
pagal priemonę „Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje“ ir numato įsigyti: grafinių 
procesorių skaitmeninio tinklo duomenų apdorojimo įrangą (toliau – Įranga). 

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos priemonės „Biotechnologijų srities 
pramonės plėtra Lietuvoje“  finansavimo sąlygų apraše (toliau – Taisyklės) 

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 
(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais. 

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas svetainėje www.art21.lt; 
1.5 Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo, skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.  
1.6 Pirkimui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus 

atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę vykdyti pakartotinį pirkimą. 
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo 

procedūromis susijusius pranešimus: Linas Didžiulevičius, tel.: +370 630 78989, el. paštas: 
linas@art21.lt. 

 
2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Perkama „Grafinių procesorių skaitmeninio tinklo duomenų apdorojimo įranga“, kurios 
savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų priedas Nr.1). 

2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam 
perkamos įrangos kiekiui. 

2.3. Įranga turi būti perduota pirkėjui nuo sutarties pasirašymo iki 2021-12-31. 
 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:  

Eil. 
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 
reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys dokumentai 

3.1.1.1 Tiekėjas nėra bankrutavęs, 
likviduojamas, su kreditoriais 
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 
ar apribojęs savo veiklos arba jo 
padėtis pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus nėra tokia 
pati ar panaši. Jam nėra iškelta 
restruktūrizavimo, bankroto byla 
arba nėra vykdomas bankroto 
procesas ne teismo tvarka, nėra 
siekiama priverstinio likvidavimo 
procedūros ar susitarimo su 
kreditoriais arba jam nėra 
vykdomos analogiškos procedūros 
pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio 
reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas. 

Pirkėjui paprašius, ne vėliau kaip 
per 7 kalendorines dienas, 
Tiekėjas turi pateikti Valstybės 
įmonės Registrų centro arba 
atitinkamos užsienio šalies 
institucijos išduotą dokumentą, 
patvirtinantį, kad tiekėjas nėra 
bankrutavęs, likviduojamas, jam 
nėra iškelta restruktūrizavimo, 
bankroto byla ar vykdomas 
bankroto procesas ne teismo 
tvarka, nėra siekiama priverstinio 
likvidavimo procedūros ar 
susitarimo su kreditoriais, ar kitą 
dokumentą, įrodantį Tiekėjo 
atitiktį kvalifikacijos 
reikalavimams. 

 



 3 

3.2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų tiekėjui atitikimą jis 
pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

 
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo 
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 
įvykdymui. 

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu: linas@art21.lt. 
4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba. 

Susirašinėjimas tarp pirkėjo ir tiekėjų vykdomas lietuvių arba anglų kalba elektroniniu paštu. Jei 
atitinkamas dokumentas yra pateikiamas kita, nei reikalaujama, kalba, kartu turi būti pateikiamas jo 
vertimas į lietuvių arba anglų kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro 
antspaudu. Pasiūlymo parengimo (ir vertimo) išlaidas padengia pats tiekėjas. 

4.4 Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant parašu, 
deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Iškilus neaiškumams dėl pateiktų dokumentų tinkamumo 
pirkėjas gali paprašyti tiekėjo pateikti dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas kopijas 
(dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija 
tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi)).  

4.5 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai. Alternatyvūs pasiūlymai 
nepriimami ir nevertinami. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymo variantą arba 
alternatyvius pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.  

4.6 Tiekėjas gali pakeisti ar atšaukti pateiktą pasiūlymą iki pasiūlymo galutinio pateikimo 
termino dienos, valandos ir minutės (Lietuvos Respublikos laiku). Naujas pasiūlymas dėl pateikto 
pasiūlymo keitimo pateikiamas bendra tvarka.  

4.7 Bet kokie tiekėjo įgalioto asmens įgalinimai (pasirašyti pasiūlymą, patvirtinti pasiūlymą, 
tvirtinti dokumentų kopijas, paaiškinti (patikslinti) pasiūlymą, teikti pretenzijas pirkėjui ir t. t.) turi 
būti patvirtinti pridedamu įgaliojimu. Nesant pridėto įgaliojimo arba jei pridėtas įgaliojimas yra 
netinkamos formos arba negaliojantis, Pirkėjas turi teisę elektroniniu paštu pareikalauti pateikti 
įgaliojimą. Nepateikus įgaliojimo laikoma, kad įgaliotas asmuo neturi teisės atlikti veiksmus ar 
priimti sprendimus, susijusius su šiuo Pirkimu, taip pat tokio tiekėjo pasiūlymas atmetamas ir toliau 
nenagrinėjamas.  

4.8 Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, 
jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų 
aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti 
tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, 
Pirkėjas turi teisę ją skelbti. Konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma pasiūlyme 
nurodyta kaina, išskyrus kainos sudedamąsias dalis, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų 
nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Pirkėjas gali 
kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jei tiekėjas pasiūlyme nenurodo 
konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.  

4.9 Tiekėjo kainos pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant Pasiūlymo formą (priedas Nr. 2) 
tinkamai pasirašytas ir pateiktas elektroniniu paštu: linas@art21.lt. Pasiūlyme nurodomos Įrangos 
kaina pateikiama eurais (EUR) be PVM ir su PVM.  

4.10  Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroniniu paštu pateiktų dokumentų visuma: 
4.10.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo pirkimo sąlygų 2 priedą; 
4.10.2. Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą ir jo priedus vykdomam pirkimui (jei pasiūlymą 

pasirašo ne tiekėjo vadovas). Nesant pridėto įgaliojimo arba jei pridėtas įgaliojimas yra netinkamos 
formos arba negaliojantis, Pirkėjas turi teisę raštu pareikalauti pateikti įgaliojimą. Nepateikus 
įgaliojimo laikoma, kad įgaliotas asmuo neturi teisės atlikti veiksmus ar priimti sprendimus, 
susijusius su šiuo pirkimu, taip pat tokio tiekėjo pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas; 
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4.11 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 
alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus 
atmesti. 

4.12  Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021m. lapkričio mėn. 16 d. 17:00 val. (Lietuvos 
Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu paštu adresu linas@art21.lt. Tiekėjo prašymu Pirkėjas 
nedelsdamas pateikia patvirtinimą el. paštu, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo 
dieną, valandą ir minutę.  

4.13  Pirkėjas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių 
pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nenagrinėjami ir grąžinami 
tiekėjui įvardinant, kad jie buvo gauti pavėluotai. 

4.14  Pasiūlymuose nurodoma įrangos kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir 
apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti 
atsižvelgta į visą šių pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą įrangos specifikaciją, į pirkimo objekto 
aprašymą ir pan. Į Įrangos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat ir PVM) ir visos kitos 
tiekėjo išlaidos, kurios reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui. Visi skaičiavimai bei apvalinimai 
turi būti atliekami laikantis tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių, apvalinant pagal aritmetines 
apvalinimo taisykles (t. y. du skaičiai po kablelio).  

4.15  Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2021-12-31. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo 
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Kol 
nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki 
konkrečiai nurodyto laiko. 

4.16  Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti.  
4.17  Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas 
galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą el. paštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
 

5. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu 

prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 
2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems 
kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė pirkimo sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą 
paaiškinti pirkimo sąlygas. 

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas. 

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga 
informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, 
keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta 
tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime. 

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 
 

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS  
6.1 Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vyks 2021 m. lapkričio mėn. 17 d. 09 val. 00 min. 

(Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant. 
6.2 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami eurais (be PVM) pagal mažiausios kainos kriterijų. 
6.3 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos 

anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas pirkimo sąlygų 6.1 punkte. 
6.4 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Pirkėjas, Tiekėjams ar 

jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
6.5 Pirkėjas nagrinėja: 
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6.5.1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus dokumentus ir informaciją; 
6.5.2. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų, 

darbų ar jų sudedamųjų dalių kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai 
mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti 
dėl kitų priežasčių. 

6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkėjui raštu paprašius šiuos duomenis 
paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis 
nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkėjas randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 
klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme 
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtos kainos. 
Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos 
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Pirkėjas turi teisę, tiekėjo 
raštu paprašyti per Pirkėjo nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos 
pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. 
 

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 
7.1 Pirkėjas atmeta pasiūlymą, jeigu: 
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis ir, Pirkėjui prašant, 

nepatikslino jų; 
7.1.4. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme 

nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba 
dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo 
pasiūlymo; 

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino 
pasiūlymo; 

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško 
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis 
teisėtomis priemonėmis; 

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, 
perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina. 

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per tris darbo dienas nuo šio sprendimo 
priėmimo dienos. 
 

8. DERYBOS 
8.1 Derybos vykdomos nebus. 

 
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 

9.1 Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, Pirkėjas nustato pasiūlymų eilę. 
Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka pradedant nuo mažiausią kainą pateikusio 
tiekėjo pasiūlymo. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę 
pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai. 

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo sąlygų nuostatas. 
mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu pirkimą ir jis kviečiamas  sudaryti 
sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį. 
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9.3 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo 
sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį 
sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo 
sutartį. Tuo atveju Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą 
pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 
 

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
10.1 Pirkimo sutarties sąlygos:  
10.1.1 Įrangos perdavimo terminas: iki 2021-12-31. 
10.1 Atsiskaitymo sąlygos: 
10.2.1 Tiekėjas perduodamas Įrangą su perdavimo–priėmimo aktu bei sąskaita -faktūra ar 

lygiaverčiu dokumentu kreipiasi į Pirkėją. 
10.2.2 Pirkėjas, gavęs Sutarties 10.2.1. papunktyje nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 

5(penkias) darbo dienas privalo: 
10.2.2.1 pasirašyti perdavimo–priėmimo aktą arba nepasirašyti perdavimo– priėmimo akto, 

pateikiant nepasirašymo pagrindą ir nurodant trūkumus, klaidas ir pan. bei terminą, per kurį Tiekėjas 
privalo ištaisyti trūkumus, klaidas ir pan. Tokiu atveju Tiekėjas tik ištaisęs trūkumus, klaidas ir pan., 
vėl įgyja teisę kreiptis į Pirkėją su kitu perdavimo–priėmimo aktu. 

10.2.3 Apmokėjimas vykdomas pasirašius perdavimo-priėmimo aktą bei pateikus sąskaitą - 
faktūrą, apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos - faktūros ir perdavimo-
priėmimo akto gavimo dienos. 

10.2.4 Pirkėjas už Įrangą Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje 
nurodytą banko sąskaitą. 

10.2.5 Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai pervedami iš Pirkėjo 
sąskaitos. 

10.2.6 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose pirkimo 
sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu; 

10.2.7 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo 
kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos. 

 
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo pirkime išlaidos neatlyginamos. 
11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti 
pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį 
sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros 
nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, tuomet apie nutrauktą pirkimą paskelbia 
www.art21.lt.  

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja 
raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su 
kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą. 
 

12 PRIEDAI 
 

12.1 Techninė specifikacija priedas Nr. 1. 
12.2 Pasiūlymo forma, priedas Nr. 2 
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PIRKIMO  SĄLYGŲ PRIEDAS NR.1 
 
 

„INDIVIDUALIOS ŽIV GENOMO MUTACIJŲ PROGNOZAVIMO 
SISTEMOS, PAREMTOS DIRBTINIO INTELEKTO 

TECHNOLOGIJOMIS, SUKŪRIMAS“ 
 

 
 

GRAFINIŲ PROCESORIŲ SKAITMENINIO TINKLO DUOMENŲ 
APDOROJIMO ĮRANGOS 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
 

● Grafiniai procesoriai – ne mažiau nei 1280GB GDDR6/X VRAM 

● Centriniai procesoriai – ne silpnesni nei Intel G3900 Dual Core 2.80GHz 

● Operatyvioji atmintis – ne mažiau nei 1024GB DDR4 

● Puslaidininkiai diskai – ne mažiau nei 16000GB 

● Operacinė sistema – Linux 

● Korpusai – tvirti, su aušinimu 

● Motininės plokštės – suderinamos su kitais sistemos komponentais 

● Maitinimo šaltiniai – suderinami su kitais sistemos komponentais 

● jungiamųjų laidų komplektai 

● garantija: 2 metai 
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PIRKIMO  SĄLYGŲ PRIEDAS NR.2 

 
 

______________________________ 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 
 

TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL  
PROJEKTUI „INDIVIDUALIŲ ŽIV GENOMO MUTACIJŲ PROGNOZAVIMO METODIKA, 

PAREMTA DIRBTINIO INTELEKTO TECHNOLOGIJOMIS“ SKIRTOS „GRAFINIŲ 
PROCESORIŲ SKAITMENINIO TINKLO DUOMENŲ APDOROJIMO ĮRANGOS" PIRKIMO  

(pirkimo pavadinimas) 
  

                         Nr.              
(data) 

  
Pasiūlymas galioja iki ……………………... 
Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė  
Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir 
galiojimo laikas 

 

Tiekėjo adresas  
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  
Telefono numeris  
Fakso numeris  
El. pašto adresas  

 
1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: Techninėje 
specifikacijoje. 
 
2. Bendra pasiūlymo kaina …………… Eur (į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi 
mokesčiai). 
 
3. Mes siūlome šią įrangą:  

Eil. 
Nr. 

Prekės, paslaugos ar 
darbųpavadinimas 

  

Kiekis Mato 
vnt. 

Vieneto 
kaina, Eur be 

PVM 

Vieneto 
kaina, Eur su 

PVM  

Suma, Eur 
be PVM  

Suma, Eur 
su PVM 

3.1. Grafinių procesorių 
skaitmeninio tinklo 
duomenų apdorojimo 
įranga 

      

  
4. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos 
Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. 
 
5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
5.1. Techninė specifikacija – 1 psl. 
 
Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas                ______________                           ____________     
                                                                           (parašas)                                  (vardas, pavardė) 
 


