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VAIZDO STEBĖJIMO PASLAUGA TERITORIJOS IR PATALPŲ APSAUGAI 
KOMERCINIS PASIŪLYMAS #2 

 

UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, jūsų name teikiantis šviesolaidinio interneto „Skynet“ ir 
interaktyviosios televizijos „Penki TV“ paslaugas, bendrijos gyventojų ir įmonių turto saugumui užtikrinti siūlo kompleksinį 
vaizdo apsaugos sprendimą. Teritorijoje išdėstytos aukštos raiškos vaizdo stebėjimo kameros su galimybe prijungti jas prie 
apsaugos pulto efektyvi apsaugos priemonė, kurią siūlome ypatingomis sąlygomis. 

  

Šiuolaikinių vaizdo stebėjimo kamerų nauda:  
 

 Aukštos kokybės ir didelės raiškos vaizdas;  

 Tikslesnis plačiu kampu įrašomų detalių vaizdas;   

 Tiesioginio stebėjimo galimybė kamerų internetinėje administravimo svetainėje;  

 Platus kamerų darbo temperatūrinis diapozonas (nuo -30° iki +60°); 

 Kameros tvirtu korpusu, be judančių dalių, kas garantuoja ilgą tarnavimo laiką; 

 Kamerų vaizdas ir energijos tiekimas užtikrinamas 1 kompiuterinio tinklo kabeliu; 

 Įvykių registravimas ir nuolatinis vaizdo įrašymas, esant judėjimui ar garsui; 

 Paprasta įrašų paieška ir vaizdo medžiagos pateikimas atsakingiems asmenims, policijai; 

 Nakties metu, garsinių pranešimų leistuvu, galima perspėjimo galimybė apie vykdomą vaizdo stebėjimą. 

 

UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ Jūsų bendrijai suteikia galimybę: 

 Numatytą laikotarpį (36/60mėn.) mokėti už paslaugą bei įrangą fiksuotą mėn. paslaugos mokestį; 

 Užsisakius paslaugą „Skynet“ klientų interneto plano abonementiniams mokesčiams suteikiamos papildomos 
nuolaidos; 

 Sutarties metu atliekamas nemokamas vaizdo stebėjimo sistemos aptarnavimas ir priežiūra; 

  Po sutarties pabaigos vaizdo stebėjimo sistema tampa bendrijos nuosavybe; 

 Tolimesnę  vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą ir aptarnavimą gali atlikti  „Penkių kontinentų komunikacijų centras“.  
 

 

Priklausomai nuo stebėjimo paskirties, parenkamos skirtingas vaizdo stebėjimo kamerų skaičius ir modeliai: 

 Antžeminio parkingo ir vaikų žaidimo aikštelės stebėjimui                  Patalpų, požeminio parkingo stebėjimui 

 

 
Pasiūlymo dalys: 

1. Vaizdo stebėjimo kameros antžeminės stovėjimo aikštelės ir vaikų žaidimo aikštelės stebėjimui – 4vnt.; 
2. Vaizdo stebėjimo kameros įėjimo holų stebėjimui – 2vnt.; 
3. Vaizdo stebėjimo kameros požeminio parkingo stebėjimui – 8vnt.; 
 

 
Kameras yra galimybė stebėti prijungus prie „Trikampis žiedas“ apsaugos pulto ir esant reikalui reaguoti . Paslaugos mokestis 
priklausys nuo stebimų kamerų skaičiaus.    
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1 dalis. Atžeminės stovėjimo aikštelės stebėjimas / Vaikų žaidimo aikštelės tiesioginis stebėjimas  
Išorinės dieninio(3Mpx) ir naktinio(1Mpx) objektyvų kryptinės Mobotix M24 90° siekiančiu apžvalgos kampu teritorijos 
stebėjimui. Juodai balto vaizdo kameromis stebima išorinė stovėjimo aikštelė. Spalvota kamera stebi vidinę vaikų žaidimo 
aikštelę. Tėveliams suteikiama tiesioginio vaizdo stebėjimo galimybė specialiai tam sukurtame internetiniame puslapyje. 

 
 
 4     X                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
2 dalis. Laiptinių įėjimo holų stebėjimas 
360 laipsnių apžvalgos kampo Mobotix Q24 sferinės kameros laiptinės įėjimo holų stebėjimui. Kameros turi įspėjimo funkciją 
bandant kamerą gadinti, garsinių pranešimų leistuvą ir galimybę papildomai prijungti apsaugos signalizaciją bei kt. galimybes. 

 
  
2     X 
 
 
 
 
 
3 dalis. Požeminio parkingo stebėjimas 
360 laipsnių apžvalgos kampo, J/B vaizdo su naktinio matymo galimybe Mobotix Q24 sferinės kameros pilnai padengia visas 
požeminio parkingo stovėjimo vietas. Kameros turi įspėjimo funkciją bandant kamerą gadinti, garsinių pranešimų leistuvą ir 
galimybę papildomai prijungti apsaugos signalizaciją bei kt. galimybes. 

 
 
8     X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esant gyventojų susidomėjimui, galimas išsamus paslaugos ir kamerų pristatymas vietoje susirinkimo 
metu.  
Kamerų vaizdų pavyzdines fotografijas siunčiau prezentacijoje. 
 



 

 

UAB „Penkių kontinentų 

komunikacijų centras“ 
                                   

 

  

 
Pateikiame preliminarią vaizdo kamerų ir priedų sąmatą: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pastabos:  
- Duomenų masyvo talpos pakanka talpinti 2sav. trukmės įrašams  
- Galimos įvairios apmokėjimo schemos 

 
Garantijos:   
Įrangai ir priedams suteikiama 24mėn. garantija.   
 

Vaizdo stebėjimo sistemos išpirkimo galimybės, jei dalinant 130butams: 

Kaina su 36 mėn. išpirkimo periodu: kiekvienam butui mėn. įmoka - 13,87 Lt/mėn. su PVM 

Kaina su 60 mėn. išpirkimo periodu: kiekvienam butui mėn. įmoka - 8,85 Lt/mėn. su PVM 

 
Kamerų prijungimas prie apsaugos posto ir reagavimas: 

Kaina priklauso nuo stebimų kamerų skaičiaus, bus tikslinama 

 
Su pagarba:  
Darius Krasinskas 
Pardavimo vadybininkas 
UAB "Penki kontinentai" 
Tel. +370 (5) 2664564 
Mob. +370 620 21107 
E-mail: darius.krasinskas@5ci.lt 

Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Kiekis, vnt Vnt. kaina Viso 

Vaizdo stebėjimo įranga ir medžiagos: Antžeminio parkingo ir vaikų žaidimo aikštelės stebėjimui  

1 Vaizdo stebėjimo kamera, Mobotix M24M-N-Sec, J/B vaizdo, 1Mpx  3 2.801,20 Lt 8.403,60 Lt 

2 Vaizdo stebėjimo kamera, Mobotix M24M-N-Sec, spalvota, 3Mpx  1 2.801,20 Lt 2.801,20 Lt 

Požeminio parkingo stebėjimui 

3 Sferinė vaizdo stebėjimo kamera, Mobotix Q24M-Sec, J/B vaizdo  8 2.801,20 Lt 22.409,60 Lt 

Laiptinių įėjimo holų stebėjimo kameros 

4 Sferinė vaizdo stebėjimo kamera, Mobotix Q24M-Sec, spalvota, 3Mpx  2 2.801,20 Lt 5.602,40 Lt 

5 Kameros lubinio montavimo komplektas 2 338,37 Lt 676,75 Lt 

Vaizdo įrašymo įranga ir priedai 

6 Kamerų maitinimo šaltiniai, IEEE 802,3af  PoE 14 76,25 Lt 1.067,50 Lt 

7 Vaizdo įrašymo/archyvavimo programinė įranga  1 0,00 Lt 0,00 Lt 

8 Tinklinė duomenų saugykla, vaizdo įrašymo įrenginys  1 2.478,59 Lt 2.478,59 Lt 

Darbai ir kitos išlaidos                                                                                                                                                                                                

9 Kamerų montavimas, konfigūravimas, pajungimas į tinklą, paleidimas 14 175,00 Lt 2.450,00 Lt 

10 Duomenų masyvo montavimas, konfigūravimas, pajungimas, paleidimas 1 850,00 Lt 850,00 Lt 

11 FTP kabelis, 5cat 700 1,25 Lt 875,00 Lt 

12 Instaliacinės, tvirtinimo medžiagos komp. 1.001,40 Lt 1.001,40 Lt 

Viso įranga ir darbai                                                                                                                                                                                               

13 Viso medžiagos komp. 58.978,91 Lt 43.439,64 Lt 

14 Viso darbai ir kitos išlaidos komp. 5.176,40 Lt 5.176,40 Lt 

Viso suma LT be PVM 48.616,04 Lt         

PVM (21%) 10.209,37 Lt         

Viso suma Lt su PVM  58.825,41 Lt 
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