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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB „Karjerai“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB
„Karjerai“ investicijos į skaitmenizavimo technologijas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0054),
bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos, perka naują, pilnai
sukomplektuotą transporto svėrimo ir svėrimo proceso valdymo sistemą (toliau vadinama –
Prekė) bei kviečia šio konkurso sąlygas atitinkančias įmones (toliau– Tiekėjai) pateikti pasiūlymus
dėl Prekės įsigijimo.
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintose Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės).
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šio Konkurso sąlygomis.
1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos
svetainėje www.esinvesticijos.lt.
1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus
reikalavimus atitinkančio Tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti
Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su
pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Mindaugas Varanauskas, tel. Nr. +370
68686065, el. p. mindaugas@paneveziokarjerai.lt.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
priedas).

2.1. Perkama Prekė, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (2

2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam
nurodytam kiekiui.
2.3. Nauja, pilnai sukomplektuota transporto svėrimo ir svėrimo proceso valdymo
sistema pristatoma ir perduodama Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 15 d. Esant
nenumatytoms aplinkybėms, šis terminas gali būti pratęsiamas 3 mėnesiais.
2.4. Nauja, pilnai sukomplektuota transporto svėrimo ir svėrimo proceso valdymo
sistema sumontuojama, paleidžiama-derinama, darbuotojai apmokomi ne vėliau kaip 1 mėn. nuo
įrangos pristatymo. Esant nenumatytoms aplinkybėms, šis terminas gali būti pratęsiamas 3
mėnesiais.
2.5. Prekė Pirkėjui pristatoma ir perduodama adresu Žvalgaičiai, Vadoklių sen.,
Panevėžio raj.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:
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Eil.
Nr.
1.

2.

3.

3.1.1.Bendrieji Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos
Kvalifikacijos reikalavimus
reikalavimų
įrodantys dokumentai
reikšmė
Tiekėjas nėra bankrutavęs, Tiekėjo,
Valstybės įmonės Registrų centro arba
likviduojamas, su kreditoriais neatitinkančio atitinkamos užsienio šalies institucijos
sudaręs
taikos
sutarties, šio
išduotas dokumentas, patvirtinantis,
sustabdęs ar apribojęs savo reikalavimo,
kad Tiekėjas nėra bankrutavęs,
veiklos arba jo padėtis pagal pasiūlymas
likviduojamas, jam nėra iškelta
šalies, kurioje jis registruotas, atmetamas
restruktūrizavimo, bankroto byla ar
įstatymus nėra tokia pati ar
vykdomas bankroto procesas ne
panaši. Jam nėra iškelta
teismo
tvarka,
nėra
siekiama
restruktūrizavimo, bankroto
priverstinio likvidavimo procedūros ar
byla arba nėra vykdomas
susitarimo su kreditoriais, arba išrašas
bankroto procesas ne teismo
iš teismo sprendimo, išduotas ne
tvarka,
nėra
siekiama
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
priverstinio
likvidavimo
pateikimo
termino
pabaigos.
procedūros ar susitarimo su
Pateikiama
tinkamai
patvirtinta
kreditoriais arba jam nėra
dokumento kopija arba pateikiamas
vykdomos
analogiškos
laisvos formos Tiekėjo raštiškas
procedūros
pagal
šalies,
patvirtinimas, kad jis atitinka šiame
kurioje
jis
registruotas,
punkte
nurodytą
kvalifikacijos
įstatymus
reikalavimą.
Tiekėjas yra įregistruotas Tiekėjo,
Tiekėjo
(juridinio
asmens)
įstatymų nustatyta tvarka.
neatitinkančio registravimo pažymėjimo patvirtinta
šio
kopija arba elektroninio sertifikuoto
reikalavimo,
Juridinių asmenų registro išrašo kopija.
pasiūlymas
Šie dokumentai gali būti išduoti ar
atmetamas.
patvirtinti atitinkamos užsienio šalies
institucijos (jeigu pasiūlymą teikia
užsienio tiekėjas).
Tiekėjas turi teisę verstis Tiekėjo,
Valstybės įmonės Registrų centro
veikla, susijusia su pirkimo neatitinkančio išduotas juridinių asmenų registro
objektu.
šio
išplėstinis išrašas arba trumpasis
reikalavimo,
išrašas, Tiekėjo (juridinio asmens)
pasiūlymas
įstatų dalies patvirtintos kopijos ar kiti
atmetamas.
dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo
teisę verstis atitinkama veikla.

3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio pajėgumo reikalavimai
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Eil.
Nr.

Kvalifikacijos
reikalavimai

1.

Tiekėjas per pastaruosius 3
metus
iki
pasiūlymų
pateikimo termino arba per
laiką nuo jo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė
veiklą trumpiau kaip 3
metus) būtų įvykdęs ar
vykdytų bent 1 karjero
svarstyklės su automatine
svėrimo sistema, pirkimo
sutartį, kurios vertė būtų ne
mažesnė nei 60 tūkst. Eur.
Tiekėjas privalo užtikrinti
serviso
operatyvumą
įrangos gedimo atveju:
reagavimo ir diagnostikos
laikas – 24 valandos nuo
gedimo registravimo sutarta
forma.

2.

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas.

Kvalifikacijos
reikalavimus
įrodantys dokumentai

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas.

Pateikiamas garantinio aptarnavimo
centro arba įrangos tiekėjo pasirašytas
raštas ar kitas prašomą kvalifikaciją
patvirtinantis dokumentas, kuriame
nurodyta, kaip bus užtikrintas 24 val.
reagavimo ir diagnostikos laikas
įrangos gedimo atveju.

Pateikiamas Tiekėjo įvykdytų ar
vykdomų sutarčių sąrašas, nurodant:
1.1. užsakovą;
1.2. sutarties objektą;
1.3. sutarties vertę/įvykdytos sutarties
dalies vertę;
1.4. sudarymo ir/arba įvykdymo datas
mėnesių tikslumu;
1.5. kontaktinį asmenį.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, ketinanti Prekę pateikti
jungtinės veiklos sutarties pagrindu arba atskirų darbų atlikimo subrangos sutarties pagrindu, šių
konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti
nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir/arba subrangovas (jei taikoma)
atskirai, o 3.1.2. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba tiekėjas – generalinis rangovas (jei
taikoma).
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis
pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ketinanti Prekę pateikti
jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą
jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies
įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės
dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią
visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos
sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų
bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu
susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti,
sudaryti sutartį).
3.5. Jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja ūkio subjektų grupė, ketinanti Prekę pateikti
atskirų darbų atlikimo subrangos sutarties pagrindu, ji pateikia generalinio rangovo ir subrangovo
sąrašą. Tiekėjas–generalinis rangovas atskiru pareiškimu prisiima visą atsakomybę už sutarties
vykdymą.
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3.6. Jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja vienas Tiekėjas, atitinkantis 3.1. punkte
nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, iš anksto gavęs raštišką Pirkėjo sutikimą, prisiimdamas
visus įsipareigojimus bei atsakomybę už sutarties vykdymą, turi teisę sutarties vykdymo
laikotarpyje papildomai pasitelkti trečiuosius asmenis (subrangovus).
4. PIRKIMŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR JŲ PATEIKIMAS,
KEITIMAS
4.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis Konkurso 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 raštu, pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei
dokumentai pateikiami kita kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti
patvirtintas vertusio asmens parašu.
4.4 . Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede
pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo
pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, Tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali
būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu
grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
4.5. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių Pirkimo sąlygų 1 priedą;
4.5.2. siūlomos prekės techninis aprašymas, nurodant kaip siūloma prekė atitinka
Pirkimo sąlygų reikalavimus;
4.5.3. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus
pagrindžiantys dokumentai;
4.5.4. pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;
4.5.5. kiti dokumentai.
4.6. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas banko ar kredito
unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimu. Užtikrinimo vertė – 10 000 Eur. Banko arba
draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo raštas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo
laikotarpį.
4.6.1. Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:
4.6.2. Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo
objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme
nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
4.6.3. laimėjęs viešąjį pirkimą Tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį. Jei Pirkėjo nurodytu
laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį;
4.6.4. Garantiją (laidavimą) suteikęs bankas arba draudimo bendrovė ar kredito unija
privalo sumokėti Pirkėjui garantijoje nurodytą pinigų sumą, gavęs Pirkėjo pirmą rašytinį
reikalavimą, nereikalaudamas, kad Pirkėjas savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Pirkėjas
pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 4.7.1. - 4.7.3. punktuose nurodytų sąlygų,
įvardindamas šią sąlygą.
4.6.5. Pateiktoje garantijoje (laidavime) turi būti nurodytas jos galiojimo terminas.
Garantija turi galioti ne trumpiau nei Tiekėjo pateiktas pasiūlymas.
4.6.6. Prieš pateikdamas pasiūlymą tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad jis
sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju Pirkėjas privalo duoti
tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas
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neatima teisės iš Pirkėjo atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad
pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Pirkėjui arba
kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.
4.6.7. Tiekėjo prašymu Pirkėjas įsipareigoja nedelsdama ir ne ilgiau kaip per 7 dienas
grąžinti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai:
4.6.8. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
4.6.9. įsigalioja pirkimo sutartis;
4.6.10. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.
4.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną
pasiūlymą, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą Prekės kiekį.
4.9. Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus
alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus
atmesti.
4.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019-08-23, 10 val. 00 min. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu:
UAB „Karjerai“, Klaipėdos g. 64, LT-35194, Panevėžys.
4.11. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad
Tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.12. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių
pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami
Tiekėjui registruotu laišku.
4.13. Pasiūlymuose nurodoma Prekės kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir
apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi
mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: Prekės pristatymas, montavimas, paleidimas –derinimas ir
darbuotojų apmokymas.
4.14. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo
dienos.
4.15. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad Tiekėjai
pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.16. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie
naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems Tiekėjams, gavusiems
konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
4.17. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė
vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.
4.18. 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 raštu iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.

5. KONKURSO 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 konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne
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vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienai iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas Tiekėjui, kartu siunčia
paaiškinimus ir visiems kitiems Tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo,
kuris Tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso 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
konkurso sąlygas.
5.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet
kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjo
susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu.
Tiesioginį ryšį su Tiekėjais įgaliotas palaikyti: Mindaugas Varanauskas, tel. Nr. +370 68686065,
el. p. mindaugas@paneveziokarjerai.lt.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 .Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Pirkimų
komisija, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Pasiūlymų nagrinėjimo laikas: kita
darbo diena po pasiūlymų pateikimo termino, 10 val., pasiūlymų nagrinėjimo vieta: Žvalgaičiai,
Vadoklių sen., Panevėžio raj.
6.2. Pirkimų komisija nagrinėja:
6.2.1. ar Tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją ir ar Tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.2.2. ar Tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją,
apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus
reikalavimus;
6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.3. Pirkimų komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo
minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu
Tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Pirkimų komisija prašo
Tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per 5 darbo dienas. Teisę dalyvauti tolesnėse
pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus
reikalavimus.
6.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimų komisijai raštu paprašius,
Tiekėjai privalo per Pirkimų komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus
nekeisdami pasiūlymo esmės.
6.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkimų komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti
pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio
metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi
teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Pirkimų komisija turi
teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo Tiekėjo raštu paprašyti per Pirkimų komisijos
nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų
sudėtinių dalių pagrindimą.
6.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.8. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
6.9. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami be pridėtinės vertės mokesčio.
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7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1. Pirkimų komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.2. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
7.1.3. pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Tiekėjo
pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje,
ir kt.);
7.1.4. Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar)
nepaaiškino pasiūlymo;
7.1.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas, Pirkimų komisijos prašymu,
nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos
kainos;
7.1.6. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis;
7.1.7. visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, Pirkėjui nepriimtinos kainos.
7.2. Apie pasiūlymo atmetimą Tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio
sprendimo priėmimo dienos.
8. DERYBOS
8.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Pirkimų komisijos sprendimu visi šiose
konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys Tiekėjai gali būti kviečiami
deryboms, kurių metu gali būti deramasi dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitų pasiūlymo
sąlygų siekiant ekonomiškiausio varianto.
8.2. Derybos yra vykdomos su visais Tiekėjais, pateikusiais šiose pirkimo sąlygose
nustatytus minimalius reikalavimus atitikusius pirminius pasiūlymus. Derybų metu Tiekėjams
pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri
kiekvienam Tiekėjui.
8.3. Pirkėjas nurodo Tiekėjui laiką, kada reikia atvykti į derybas dėl kainos, techninių,
ekonominių, teisinių ir kitokių Konkurso pasiūlymo sąlygų.
8.4. Derybų procedūrų metu Pirkimų komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia
jokios iš Tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo, derybos vykdomos su kiekvienu Tiekėju
atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Pirkimo komisijos pirmininkas ir
Tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į
derybas, Pirkimų komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie Tiekėjo neatvykimą, ir jį
pasirašo visi Pirkimų komisijos nariai.
8.5. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai
pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo
sąlygose nustatyta tvarka.
8.6. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė
pasiūlymų eilė. Jei Tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę,
vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
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9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Pirkimų komisija
nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių
pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas
Tiekėjas, kurio pasiūlymas atsiųstas anksčiausiai.
9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė
nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso
sąlygų nuostatas.
9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs Tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu Konkursą ir jis
kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 . Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti
pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso
sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti
pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.
Tokio Tiekėjo bankas ar draudimo bendrovė, išdavusi pasiūlymo galiojimo užtikrinimo/garantinį
raštą, yra informuojami apie draudiminį įvykį. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį
Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti
pirkimo sutartį.
9.5 . Pasiūlymus pateikę Tiekėjai apie pirkimo sutarties sudarymą informuojami raštu
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirkimo sutarties sudarymo, nurodant Tiekėją, su kuriuo
sudaryta pirkimo sutartis.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu Tiekėju šiose
Konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
10.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo galutinio
pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat Pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo
sąlygos;
10.3. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui sutarties projektą su kitais pasiūlymą
sudarančiais dokumentais.
10.4 Sutarties projekte turi būti nustatyta:
10.4.1. sutarties šalių teisės ir pareigos;
10.4.2. perkamos prekės pavadinimas, kiekiai;
10.4.3. kainos;
10.4.4. atsiskaitymų ir apmokėjimų tvarka. Su tiekėju turi būti atsiskaityta ne vėliau,
kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Tiekėjui pageidaujant gali būti
mokamas iki 25 % avansas (avansas mokamas, jei pateikiama visą sutarties galiojimo laikotarpį
galiojanti avansinio mokėjimo sumos dydžio banko ar kitos finansinės įstaigos garantija). Kitai
įrangos kainos daliai, iki 75 % sąskaita išrašoma po įrangos pristatymo, sumontavimo ir
darbuotojų apmokymo;
10.4.5. prievolių įvykdymo terminai ir užtikrinimas;
10.4.6. ginčų sprendimo tvarka;
10.4.7. sutarties galiojimas;
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10.4.8. nuostata, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali
būti keičiamos.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo Pirkime išlaidos neatlyginamos.
11.2Pirkėjas 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, visiems pirkimo sąlygas ir
(arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems Tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo
dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas
apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
11.3Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą
informaciją, Tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir
audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.
11.4Pirkėjas, 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.
12. PRIEDAI
12.1Pasiūlymo forma (1 priedas);
12.2Techninė specifikacija (2 priedas).
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1 Priedas
PASIŪLYMAS
DĖL NAUJOS, PILNAI SUKOMPLEKTUOTOS TRANSPORTO SVĖRIMO IR SVĖRIMO PROCESO
VALDYMO SISTEMOS
__________
(Data)
____________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Įmonės kodas
PVM Kodas
Telefono, fakso Nr.
El. paštas
Banko pavadinimas, kodas
A/s Nr.
Asmuo įgaliotas pasirašyti
sutartį
Asmenys kontaktams
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
•konkurso skelbime, pateiktame internetiniame portale www.esinvesticijos.lt;
•konkurso sąlygose ir kitoje Pirkėjo pateiktoje informacijoje.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą
parduoti Naują, pilnai sukomplektuotą įrangos komplektą su žemsiurbe (komplektuojamas su
siurbliu), skirtą smėlio-žvyro ir kitų nerūdinių medžiagų gavybai iš apvandenytų telkinių:
Eil. Nr.
Prekės pavadinimas
Kiekis
Mato vnt.
1.
Nauja, pilnai sukomplektuota transporto svėrimo ir
1
Komplektas
svėrimo proceso valdymo sistema
Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų
savybės tokios:
Eil.
Prekė
Nr.
1.
Nauja, pilnai sukomplektuota transporto
svėrimo ir svėrimo proceso valdymo
sistema

Tiekėjo siūloma prekė atitinka Pirkimo
sąlygose nurodytus reikalavimus (Taip/Ne)

Tiekėjas pateikia siūlomos prekės techninį aprašymą.
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Kaina nurodyta šioje lentelėje: Į kainą įtrauktos visos išlaidos – transportavimo,
sandėliavimo, pristatymo, darbuotojų apmokymo ir t.t., visi mokesčiai.
Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Kaina EUR
be PVM

PVM

Kaina EUR su
PVM

1.

Nauja, pilnai sukomplektuota
transporto svėrimo ir svėrimo
proceso valdymo sistema
Iš viso:
Bendra pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr.
Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

1.
2.
3.
4.
5.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateiksime ...
___________________________________________________________________________________________________________
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Pasiūlymas galioja iki 2019________
_____________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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2 Priedas
NAUJOS, PILNAI SUKOMPLEKTUOTOS TRANSPORTO SVĖRIMO IR SVĖRIMO PROCESO
VALDYMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
INFORMACIJA APIE PERKAMĄ OBJEKTĄ
Pirkimo objektas – Nauja, pilnai sukomplektuota transporto svėrimo ir svėrimo proceso valdymo
sistema.
Įrenginiai turi būti nauji, atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB
reikalavimus, pilnai sukomplektuoti ir paruošti darbui.
Įrangos modelis turi būti rinkai pateiktas ne vėliau kaip 2015m.
Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: įrangos pristatymas,
sumontavimas, paleidimas – derinimas darbuotojų apmokymas.
PERKAMOS ĮRANGOS IR DARBŲ APRAŠYMAS:
1.
1.1.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

Bendra informacija
• Nauja, pilnai sukomplektuota transporto svėrimo ir svėrimo proceso valdymo
sistema;
• Svėrimo masė ne mažiau nei 400 kg ir ne daugiau nei 60 t.
• Patikros padalos vertė 20 kg diapazone nuo minimalaus svėrimo masės iki 60 t.
• Įranga atitinka OIML C3 tikslumo klasę pagal ES reikalavimus.
Įrangos komplektacija
Viena automobilių svėrimo sistema, skirta komerciniam svėrimui statiniame režime:
Automobilių svarstyklės, parametrai ne mažiau kaip 3m x 18m, 60 t (1 vnt.);
Vairuotojo terminalas (ne mažiau 2 vnt.);
Pakeliamas kelio užtvaras ( ne mažiau 3 vnt.);
Asmeninio kompiuterio komplektas (1 kompl.);
Svėrimo proceso valdymo ir svėrimo duomenų administravimo programinė įranga (1
vnt.);
Automatinė svėrimo sistema, montuojama į frontalinį krautuvą, skirta komerciniam
svėrimui (1 vnt.)
Konteinerinės patalpos operatoriaus darbo vietos įrengimui (1 vnt.)
Pamatų įrengimas automobilinių svarstyklių sumontavimui.
Reikalavimai įrangai
Automobilių svarstyklės:
• Maksimali svarstyklių svėrimo riba iki 60 tonų;
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•

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Svarstyklių platforma: plieninė, plotis – ne mažiau 3m. ilgis – ne mažiau 18m.,
pilnai uždara, tvirtos konstrukcijos (pritaikyta intensyviam naudojimui);
• Svorio davikliai: skaitmeninai, su nuoseklia skaitmeninių signalų perdavimo
sąsaja (jungiami šarvuotais kabeliais, be sujungimų dėžės), apsaugos klasė IP69K
(pateikiami tai įrodantys dokumentai), darbo temperatūra nuo -40 oC, iki +55 oC,
davikliuose sumontuota vidinė elektroninės aparatūros apsaugos prieš žaibo
iškrovas įranga (tiekėjas privalo pateikti nepriklausomų bandymų laboratorijų
sertifikatus, patvirtinančius daviklių apsaugos prieš žaibo iškrovas efektyvumą);
• Svėrimo indikatorius: darbo temperatūra nuo -10 oC iki +40 oC, nerūdijančio
plieno korpusas, apsaugos klasė IP69K.
Vairuotojo terminalas:
• Pramoninis kompiuteris valdomas lietimui jautriu ekranu, ekrano įstrižainė ne
mažesnė nei 15 colių, pritaikytas darbui lauko sąlygomis;
• Integruotas čekių spausdintuvas ir kiti elementai, reikalingi pilnai automatiniam
transporto priemonių svėrimui, kelio užtvarų valdymui, duomenų perdavimui į
operatorinę ir į frontalinį krautuvą.
Pakeliamas kelio užtvaras:
• Automatinis kelio užtvaras, karties ilgis ne mažesnis nei 4m.
Asmeninio kompiuterio komplektas:
• Kompiuterio parametrai ne prastesni nei: i5-7500 procesorius, 23 colių
monitorius, Windows 10 OS, RS232 jungtys, UPS.
Svėrimo proceso valdymo ir svėrimo duomenų administravimo programinė įranga:
• Išankstinis užsakymų suvedimas;
• Svėrimai nedalyvaujant operatoriui, galimybė dirbti su programa ir vykdyti
svėrimus nuotoliniu būdu;
• Sveriamų transporto priemonių nuotraukų fiksavimas;
• Pakeliamų kelio užtvarų valdymas;
• Duomenų perdavimas į i. VAZ sistemą;
• Dokumentų generavimas ir spausdinimas (užsakymo lapas, krovinių
važtaraštis).
Svėrimo proceso aprašymas
a) Į sistemą suvedamas užsakovų žiniaraštis.
b) Atsakingi asmenys formuoja užsakymą. Tam yra suvedama pagrindinė
reikalinga informacija: TP valstybinis numeris, vežamas produktas, produkto
gavėjas.
Topologinė sistemos struktūra
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Centrinė valdymo stotis

Operatorinė

U3

P2

U2

T2

U1

T1

P1

K1

K2

Svarstyklės
D1

Topologiniame sistemos išdėstyme pavaizduotas transporto priemonės maršrutas per
svarstykles. Žaliomis rodyklėmis žymimas transporto judėjimas į teritoriją, geltonomis –
iš teritorijos.
• TP – transporto priemonė;
• T1, T2 – vairuotojo terminalas;
• P1, P2 – spausdintuvas;
• K1, K2 – kameros fiksuojančios TP vaizdus iš priekio ir iš galo;
• D1 – indukcinė kilpa.
Programinės įrangos funkcionalumas turi būti pritaikytas pagal topolignio sistemos
išdėstymo schemą.
TP pravažiavimo algoritmas:
a) Atvykusi TP sustoja prieš užtvarą U1;
b) Vairuotojas terminalo T1 ekrane įveda TP numerį;
c) Vairuotojo terminalo T1 ekrane išvedama detalesnė, iš užsakymo paimta,
informacija; vairuotojas ją patvirtina paspausdamas patvirtinimo mygtuką;
d) Prie terminalo T1 įrengtu spausdintuvu P1 išspausdinamas čekis su
pasikrovimo informacija;
e) Esant laisvoms svarstyklėms atidaromas užtvaras U1 ir TP gali važiuoti ant
svarstyklių, o eismas iš teritorijos ant svarstyklių draudžiamas uždarytais
užtvarais U2 ir U3;
f) TP užvažiuoja ant svarstyklių pirmam pasvėrimui. Kai TP pravažiuoja U1
užtvarą, sistema uždaro užtvarą ir laukia svorio stabilizavimo. Užtvaras U2
uždarytas;
g) Svoriui stabilizavus, sistema pasveria TP, užfiksuoja TP vaizdą iš kamerų K1 ir
K2, atveria užtvarą U2. Tuomet transporto priemonei leidžiama nuvažiuoti
nuo svarstyklių;
h) TP nuvažiavus nuo svarstyklių uždaromas užtvaras U2;
i) TP pasikrauna/išsikrauna;
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3.6.

3.7.

j) Pakrauta TP privažiuoja prie užtvaro U3;
k) Sistema iš suveikusios indukcinės kilpos D1 gauna informaciją apie laukiančią
antrojo pasvėrimo TP ir, esant laisvoms svarstyklėms, atidaro užtvarus U2 ir
U3. Taip TP leidžiama užvažiuoti ant svarstyklių;
l) TP pravažiavus per užtvarus U2 ir U3, šie yra uždaromi;
m) Vairuotojas vairuotojo terminale T2 įveda TP numerį;
n) Vairuotojo terminalo T2 ekrane išvedama TP pasikrovimo/išsikrovimo
informacija, vairuotojas ją patvirtina paspausdamas patvirtinimo mygtuką;
o) Vyksta antrasis pasvėrimas ir fiksuojamas vaizdas iš kamerų K1 ir K2;
p) Spausdintuvu P2 išspausdinamas važtaraštis;
q) Duomenys persiduoda į programą ir i.Vaz sistemas.
r) TP nuvažiavus nuo svarstyklių, sistema fiksuoja atsilaisvinusias svarstykles ir
pasiruošia naujam svėrimo proceso ciklui – visi sistemos užtvarai uždaryti.
Frontalinio krautuvo svėrimo sistema:
• Svėrimo sistema su metrologine patikra (skirta komerciniam svėrimui);
• Svėrimo rezultatų perdavimas į operatorinę nuotoliniu būdu;
• Pilnai dinaminis svėrimas.
Konteinerinės patalpos operatoriui ir įrangai:
Namelių kiekis komplekse: 4 vnt.
Namelio rėmo išoriniai matmenys ne mažiau, kaip: ilgis: 6050mm; plotis 2430 mm;
aukštis 2795mm.
STOGAS: šalto valcavimo ne mažesnė nei 3 mm storio suvirinti plieniniai profiliai; danga:
lygi ALC skarda, storis >= 0.45 mm; Tarpinis sluoksnis: plokštė OSB >=10 mm; karkasas:
obliuota dvigubo pjovimo mediena; apšiltinimo medžiaga: vata mineralinė; šilumos
laidumas >= 0.035 W/mk; garo izoliacinė plėvelė >= 200mk; lubų apdaila: laminuota
medžio drožlių plokštė, storis >= 10 mm.
GRINDYS: šalto valcavimo ne mažesni nei 5 mm suvirti plieniniai profiliai; grindų
skersiniai Z tipo, cinkuoti plieniniai lankstiniai ne mažesni nei 2.5 mm storio; grindų
apdaila: PVC danga, >=2.6 mm (>=0.5 mm dėvimasis sluoksnis); apatinė skarda: T4
profilio cinkuota spalvota skarda >=0.45 mm; grindų plokštė: drėgmei atspari medžio
drožlių plokštė, storis >= 22 mm; apšiltinimo medžiaga: vata mineralinė; šilumos
laidumas >= 0.035 W/mk; garo izoliacinė plėvelė >= 200mk.
SIENOS: profiliavimas išorė: vertikalus; Sienų lauko apdaila: T11 profilio cinkuota
spalvota skarda, storis >= 0.5 mm; vėjo izoliacija: difuzinė plėvelė; karkasas: Obliuota
dvigubo pjovimo mediena; apšiltinimo medžiaga: vata mineralinė; šilumos laidumas ne
didesnis kaip 0.035 W/mk; garo izoliacinė plėvelė 200mk ; Sienų vidaus apdaila:
laminuota medžio drožlių plokštė , storis >=10 mm.
KOLONOS: šalto valcavimo ne mažesnis nei 4 mm storio L formos plieno lankstinys
apšiltintas ne mažesnio 20 mm storio putų polistirolu iš vidaus (ne mažiau nei4 vnt),
tvirtinamos varžtais.
VIDAUS PERTVAROS: karkasas: obliuota dvigubo pjovimo mediena; garo izoliacinė
plėvelė 200mk; sienų apdaila: laminuota medžio drožlių plokštė storis >= 10 mm;
barjerinė plėvelė: difuzinė plėvelė; izoliacinė medžiaga: vata mineralinė; šilumos
laidumas ne didesnis kaip 0.035 W/mk.
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LANGAI PERTVAROSE (išoriniai matmenys): langas, ne mažiau kaip 3 padėčių varstymas
(varčia varčioje) Nr. 1, 920x1240- 1vnt.;
IŠORĖS LANGAI (išoriniai matmenys): langas, ne mažiau kaip 3 padėčių varstymas
(varčia varčioje) Nr. 1, 920x1240 – 7 vnt.; langas sudalintas per puse, viena pusė su ne
mažiau nei 3 padėčių varstymu (varčia varčioje) Nr. 2, 1540x1240 – 2vnt.;
DURYS : vidaus: (išoriniai matmenys matmenys):plieninės durys (su spyna)
neapšiltintos 900x2100 mm – 7 vnt. ; išorės durys: plieninės durys (su spyna) apšiltintos
akmens vata 900x2100 mm, – 4 vnt.;
Boileris 10 l apatinio pajungimo – 2 vnt.
ELEKTROS INSTALIACIJA: įžeminimas; jungiklis v/t vienpolis– ne mažiau kaip 6vnt.;
kištukas p/t 32A 5P 70x70 išoriniam pajungimui – ne mažiau kaip 6 vnt.; lempa LED T8,
20W ne mažiau kaip 24vnt.; lizdas p/t 5P 32A 400V 70x70mm (išoriniam prijungimui)
ne mažiau kaip 6 vnt.; Lizdas v/t dvivietis 16A/250V IP20 su įžem.; ne mažiau nei
18vnt.;skydelis v/t ECT08PO IP40 8 mod. Ne mažiau kaip 6 vnt.; LED šviestuvas ne
mažiau kaip 12vnt.; papildomas elektros paketas.
SANTECHNIKA: praustuvas su maišytuvu 2 vnt.;WC unitazo su dangčiu komplektas ne
mažiau kaip 3/6 L – 2vnt.
Terasa 6050x2430 su terasinėmis lentomis (be turėklų) ne mažiau kaip 2 vnt.
Skardos lankstinys jungimui tarp pirmo ir antro aukšto paslėpti.
Komplekso montavimo paslauga.
Gręžtinių pamatų įrengimas svarstyklėms
Svarstyklių montavimo, derinimo ir pridavimo darbai
• Svarstyklių pamatų įrengimas pagal tipinį projektą.
• Svarstyklių elektros ir elektroninės aparatūros sujungimas.
• Svarstyklių derinimas, testavimas.
• Patikra ir EB atitikties deklaracijos EB tipui įvertinimas.
• Etaloninių svarsčių nuoma ir transportavimas.
• Techninio paso paruošimas.
Garantija, mokymai, dokumentacija
• Svorio davikliams suteikiamas ne mažesnis nei 10 metų garantinis laikotarpis.
• Svarstyklių platformai suteikiamas nei mažesnis nei 24 mėnesių garantinis
laikotarpis.
• Visų kitų įrenginių garantinis laikotarpis ne mažesnis kaip 12 mėnesių.
• Tiekėjai privalo apmokyti Pirkėjo darbuotojus kaip teisingai eksploatuoti,
reguliuoti ir atlikti įrenginių priežiūros darbus.
• Eksploatacijos, priežiūros instrukcijos turi būti pristatytos kartu su įrenginiais
lietuvių kalba.
• Privalomas CE sertifikatas.

