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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.

UAB „Koloro“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Skaitmeninių

technologijų diegimas UAB „Koloro“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0068) (toliau - Projektas),
numato įsigyti automatizuotą miltelinio dažymo liniją.
1.2.

Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.
1K-316 (toliau – Taisyklės).
1.3.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu

(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei 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.

Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo

procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Saulius Klevinskas, el. p. saulius@koloro.lt, tel.
+370 656 73637.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1.

Pirkimo objektas: Automatizuota miltelinio dažymo įranga. Pirkimas į dalis

neskaidomas.
2.2.

Perkamos įrangos savybės nustatytos šių konkurso sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje

specifikacijoje.
2.3.

Visas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas iki jo įsigijimo turi būti naujas

(nenaudotas) ir įrangos modelis turi būti pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 m.
2.4.

Tiekėjai teikia pasiūlymus visam pirkimui. Visam pirkimui sudaroma pirkimo –

pardavimo sutartis. Perkamos įrangos savybės nustatytos šių konkurso sąlygų 2 priede pateiktoje
techninėje specifikacijoje.
2.5.

Prekių

pristatymas,

iškrovimas,

instaliavimas/įdiegimas,

paleidimas,

personalo

apmokymas turi būti atliktas tiekėjo sąskaita per 12 mėnesių nuo pirkimo – pardavimo sutarties
pasirašymo. Šis terminas gali būti pratęstas 2 mėnesiais.
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2.6.

Prekių pristatymo vieta: Kirtimų g. 51A, Vilnius, LT-02244, Lietuva.

2.7.

Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar

šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti,
kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1.

Tiekėjams, dalyvaujantiems pirkime, netaikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai.

3.2.

Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, 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).
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, 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 arba e - paštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto

asmens.
4.3.

Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis. Jei

atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tiekėjo ar jo įgalioto asmens
parašu patvirtintas vertimas į lietuvių arba anglų kalbą.
4.4.

Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.

Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas:
UAB „Koloro“ adresas: Kirtimų g. 51A, Vilnius, LT-02244, Lietuva; 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
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pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. Pasiūlymas taip pat gali būti teikiamas elektroniniu
paštu, pasirašyta skanuota kopija.
4.5.

Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu arba elektroniniu paštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;
4.5.2. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia
ūkio subjektų grupė;
4.5.3. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.6.

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės

narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.7.

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam pirkimui nurodant pilną kainą be PVM ir su PVM.

4.8.

Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.9.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. rugsėjo 13 d., 10:00 val. (Lietuvos

Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu paštu adresu; saulius@koloro.lt, paštu, per pasiuntinį
ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Kirtimų g. 51A, Vilnius, LT-02244, Lietuva. Tiekėjo prašymu
Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo
gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.10. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimą ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai
nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui
registruotu laišku.
4.11. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota
taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą
šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės
specifikacijos reikalavimus, pagrindines pirkimo sutarties sąlygas nurodytas šių konkurso sąlygų
11 skyriuje ir pan. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.
4.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas
galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4

4.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų
jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.14. Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo
terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas.
4.15. 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 2 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso 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 konkurso sąlygas, bet nenurodo,
kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2.

Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, 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.

5.4.

Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir

tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas 1.6 punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu,
faksu.
5.5.

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.
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6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
6.1.

Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija. Vokų

atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai. Vokų atplėšimo procedūra
vyks 2019 m. rugsėjo 13 d., 10:10 val., adresu: Kirtimų g. 51A, Vilnius, LT-02244, Lietuva.
6.2.

Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos

anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
6.3.

Komisija nagrinėja ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir

informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose
nustatytus reikalavimus;
6.4.

Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per

Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo
esmės.
6.5.

Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo

klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas
aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme nurodytos bendros galutinės 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 (daugiau nei 20 proc.

mažesnė nuo visų pateiktų pasiūlymų vidurkio), Komisija turi teisę, o ketindama atmesti
pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai
mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1.

Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme
nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.);
7.1.2. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų, turinčių esminę
reikšmę sprendimui dėl laimėtojo atrinkimo, ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.1.3. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
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7.1.4. tiekėjas pateikė melagingą informaciją;
7.1.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
pirkėjui nepriimtinos kainos.
7.2.

Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo

priėmimo dienos.

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
8.1.

Pasiūlyme nurodyta kaina užsienio valiuta bus perskaičiuota eurais pagal Lietuvos banko

nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.
8.2.

Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos be PVM kriterijų.

9. DERYBOS
9.1.

Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi tiekėjai gali būti

kviečiami deryboms, kurių metu gali būti deramasi dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitų
pasiūlymo sąlygų siekiant ekonomiškiausio varianto.
9.2.

Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų,

įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.
Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų
pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
9.3.

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.
9.4.

Derybos bus vykdomos raštu, pasiūlymai derybų metu turės būti siunčiami šių konkurso

sąlygų 1.6 punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Pirkėjas nurodo tiekėjui
laiką, kada reikia pateikti deryboms pasiūlymą dėl kainos, techninių, ekonominių, teisinių ir
kitokių konkurso pasiūlymo sąlygų.
9.5.

Derybų procedūrų metu Pirkimų komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš

teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai,
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derybos protokoluojamos. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas nepateikia pasiūlymo derybų metu,
Komisija tiekėjo pirminio pasiūlymo galutinių pasiūlymų vertinimo metu nebenagrinėja.
9.6.

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.

10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
10.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, 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
įregistruotas anksčiausiai.
10.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
10.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas
sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
10.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo
sutartį, 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.
10.5. Jei pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, kuris atsisako sudaryti sutartį, pirkėjas pasilieka
teisę skelbti naują konkursą arba pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 p. nustatyta tvarka.

11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
11.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju visam pirkimui šių
konkurso sąlygų 2 priede nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu
kodeksu. Prie konkurso sąlygų pridedamas priedas Nr. 3 - Sutarties projektas.
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11.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo
kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos,
išskyrus šių sąlygų 9 skyriuje nustatytais atvejais (jei taikoma).
11.3. Atsiskaitymo tvarka ir terminai nurodyti techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr.
2).
11.4. Prekių pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas turi būti
atliktas tiekėjo sąskaita per 12 mėnesių nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Šis
terminas gali būti pratęstas 2 mėnesiais.
Prekių pristatymo vieta: Kirtimų g. 51A, Vilnius, LT-02244, Lietuva.
Jei Pardavėjas delsia vykdyti šiuos darbus nurodytomis sąlygomis ir terminais, Pardavėjas
privalo mokėti delspinigius po 0,02% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet
ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos.
11.5. Tiekėjas pristato prekes Pirkėjui pagal tarptautinių prekybos rūmų taisykles „Incoterms
2010“, pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas).
11.6. Pirkimo sutartį nutraukus pirkėjo iniciatyva dėl pardavėjo sutartinių įsipareigojimų
nevykdymo, pardavėjas moka 5% (penkių procentų) baudą nuo sutarties kainos.
11.7. Ginčų sprendimo tvarka - vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.8. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
11.9.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos
pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose
kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
11.9.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos
pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei
pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
11.9.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį
įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
11.9.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta
sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
11.9. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti
keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų
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pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar
paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
12.2. 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, visiems pirkimo sąlygas ir
(arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Pranešimas apie pirkimo procedūrų
nutraukimą skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
12.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus bendrą galutinę pasiūlymo kainą, tiekėjams
ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių
fondų paramos naudojimą, neskelbiami.
12.4. 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 laimėjusio pasiūlymo kainą.

PRIEDAI
1 priedas. Pasiūlymo forma.
2 priedas. Techninė specifikacija.
3 Priedas. Pirkimo – pardavimo sutarties projektas.
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Konkurso sąlygų 1 priedas. Pasiūlymo forma.
PASIŪLYMAS
AUTOMATIZUOTAI MILTELINIO DAŽYMO LINIJAI
_________________
data

_________________
Vieta

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

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, nurodyti datą paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 2 priedas) nurodyti prekių parametrai yra privalomo
pobūdžio, tiekėjo siūlomos prekės atitinka nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
Automatizuota miltelinio dažymo linija
Eil.

Prekių techniniai rodikliai

Rodiklių reikšmės

Nr.
1.
2.
3.
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Mes siūlome šias prekes:
Nr. Pirkimo pavadinimas

Matavimo
vnt.

Kiekis

Vnt. kaina,
Suma, EUR Suma, EUR
EUR,
be be PVM
su PVM
PVM

1.

Automatizuota
miltelinio
dažymo
linija

Linija

1

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

Nr.
1.
2.
3.

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.
___________________
Tiekėjo vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigos

____________
parašas

________________
Vardas Pavardė
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Konkurso sąlygų 2 priedas. Techninė specifikacija.
AUTOMATIZUOTOS MILTELINIO DAŽYMO LINIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil.
Nr.
1.

Parametras

1.1.

Detalių paruošimo prieš dažymą
ir po įranga 1 vnt.
Paskirtis

1.2.

Detalių išmatavimai

1.3.

Detalių konvejeris

1.3.1. Konvejerio tipas
1.4. Detalių plovimas

1.4.1. Demi vandens gamyba
1.5.

Detalių džiovinimas

1.5.1. Kuro rūšis
1.5.2. Šilumos paskirstymas
1.5.3. Įrenginio sienų storis ir šiltinimas
Detalių kaitinimas/polimerizacija
po dažymo
1.6.1. Kuro rūšis
1.6.2. Šilumos paskirstymas
1.6.3. Įrenginio sienų storis ir šiltinimas
1.6.

1.7.

Visos paruošimo linijos valdymas

2.
2.1.

Detalių dažymo įranga 1 vnt.
Paskirtis

2.2.
2.3.

2.4.

Metalinių detalių padengimas
Miltelinių dažų transportavimo
tipas kiekvienam pistoletui
individualiai
Detalių išmatavimai

2.5.

Padengiamų detalių tipas

Minimali reikalaujama vertė

Gaminio paruošimo prieš ir po dažymo linija. Nurodyti
sistemos pavadinimą ir gamintoją.
Visa įranga turi būti numatyta dirbti su detalėmis, kurių
maksimalūs parametrai A=2030mm x P=500mm x I=2500.
Judėjimo greitis turi būti numatytas 1 m/min, bet
reguliuojamas nuo 0 iki 4 m/min.
Vikšrinis konvejeris. Su numatytu automatiniu lubrikavimu.
Įrangoje turi būti numatytas įrenginys detalių plovimuinuriebinimui karštuoju būdu. Skalavimas vandeniu ir
galutinis skalavimas demi vandeniu.
Pateikti įrenginį skirtą demi vandens gamybai. Min. kiekis
litrais per valandą 2000l/h.
Pateikti džiovinimo įrenginį detalių džiovinimui po
nuplovimo. Tunelio tipo su konvejeriu viduje.
Kuro rūšis naudojama kaitinimui - gamtinės dujos.
Naudojant elektrinius ventiliatorius.
Sienos turi būti nuo 240 mm iki 400 mm storio. Jose
naudojama didelio tankumo vata šilumai sulaikyti min. 150
mm.
Pateikti
kaitinimo/polimerizavimo
įrenginį
detalių
užkietinimui po dažymo. Tunelio tipo su konvejeriu viduje.
Kuro rūšis naudojama kaitinimui - gamtinės dujos.
Naudojant elektrinius ventiliatorius.
Sienos turi būti nuo 240 mm iki 400 mm storio. Jose
naudojama didelio tankumo vata šilumai sulaikyti min. 150
mm.
Turi būti įdiegtas visos paruošimo linijos valdymas su
liečiamu displėjumi. Jame apjungti visi įrenginiai ir aiškiai
matomos temperatūros, veikimo fazės bei judėjimo greitis.
Numatytas prisijungimas internetu su gamintojo servisu.
Gaminio užnešimo milteliais (miltelinis dažymas) linija.
Nurodyti sistemos pavadinimą ir gamintoją.
Elektrostatiniu metodu.
Inžektorių technologija.
Visa įranga turi būti numatyta dirbti su detalėmis, kurių
maksimalūs parametrai A=2030mm x P=500mm x I=2500.
Įranga pritaikyta dažyti: tvoros segmentus ir kitas tvorų
konstrukcijas., kai konvejerio greitis detalių dažymui – ne
mažiau kaip 1 m/ min.
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2.6.

Manipuliatoriai ir pistoletai

2.7.

Platformos kabinos galuose

2.8.

Kameros stogas

2.9.

Kameros grindys

2.10. Miltelinių dažų tipas
2.11. Detalių automatinis atpažinimas
2.12. Darbinė temperatūra
2.13. Pritaikymas dažymui pagal detales

2.14. Automatinis pistoletų išorės
valymas
2.15. Pistoleto elektrodų valymas
2.16. Speciali funkcija sunkiems
paviršiams padengti
2.17. Pistoleto konstrukcijos
reikalavimas
2.18. Pistoleto miltelių ir oro kiekio
reguliavimas
2.19. Įrangos būklės sekimas

2.20. Įrangos ir jos funkcijų stebėjimas
2.21. Pagrindinio miltelių siurblio
konstrukcijos reikalavimas

2.22. Miltelių perdavimas nuo

Dažymo įranga turi būti sukomplektuota su manipuliatorių
sistema (ne mažiau kaip 2 vienetai), kurie turi judėti X-Z
ašimis. Judančių pistoletų kiekis ant kiekvieno
manipuliatoriaus – ne mažiau kaip 3 vnt., pistoletų
išdėstymas - vertikalus. Manipuliatorių dažymo eiga turi
užtikrinti detalių h-2030 mm dažymą, esant konvejerio
greičiui ne mažiau kaip 1 m/min.
Dažymo kabinoje, turi būti įrengtas ne mažiau kaip 1
rankinio dažymo postas, priekyje arba gale, sukomplektuotas
su rankinio dažymo pistoletu.
Dažymo kabinos stogo perimetras turi eiti per visą grindų
plotą, įskaitant ir rankinių dažymo postų perimetrą.
Dažymo kabinos grindyse turi būti integruotas automatinis
valymas, kuris užtikrintų nepatekusių ant dažomo gaminio
paviršiaus miltelių pašalinimą.
Dažymui naudojami epoksi - poliesteriniai arba poliesteriniai
polimeriniai milteliai
Dažymo įrangos sistema turi būti sukomplektuota su detalių
atpažinimo (pagal aukštį – žingsnis ne didesnis kaip 10 mm
ir detalių plotį – žingsnis ne didesnis kaip 10 mm) sistema.
Dažymo įranga turi užtikrinti tinkamą darbą esant aplinkos
temperatūrai nuo +10°C iki +40 °C.
Dažymo įrangos valdymo sistema turi automatiškai keisti
dažymo parametrus, priklausomai nuo detalių aukščio,
pločio bei konfigūracijos. Atsiradus naujoms detalių
grupėms turi būti galimybė sukurti ir pritaikyti naujas
papildomas programas jų padengimui.
Dažymo pistoletų išorinis korpusas nuo miltelių sankaupų
turi būti automatiškai nuvalomas suspaustu oru, ištraukiant
juos iš kabinos vidaus zonos spalvos keitimo metu.
Dažymo pistoletų antgalių elektrodai privalo turėti nuolatinį
apipūtimą suspaustu oru.
Pistoletų valdikliai turi būti komplektuoti su precizinės
miltelių įkrovos kontrolės sistema.
Dažymo pistoletai turi turėti į korpusą integruotą laisvus
elektronus pašalinantį žiedą.
Keičiant miltelių koncentraciją išpurškiamame fakele, pats
fakelas turi automatiškai išlikti nepakitęs.
Reikalingas įrangos ir jos dalių, bei jos būklės automatinis
monitoringas realiu laiku (išdirbtų valandų kiekis,
funkcionavimo būklė, ir t.t.). Informacija turi būti
pateikiama centrinio valdymo bloko liečiamame ekrane.
Visų pistoletų parametrai, diagnostika ir statistika turi būti
valdoma ir matoma iš ne mažiau kaip vieno centrinio
valdymo bloko liečiamame ekrane.
Milteliams perduoti į pistoletus naudojamuose inžektoriuose
neturi būti mechaniškai judančių dalių oro padavimo
jungtyse ir pačiame inžektoriuje. Miltelių perdavimas per
inžektorių turi vykti efektyviausiu milteliams kampu,
mažiausiai 135°.
Miltelinių dažų transportavimo žarnos turi būti su
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pasiurbimo iki pistoletų
2.23. Miltelinių dažų talpa bei maišymo
centras

2.24. Automatinis valymas
2.25. Automatinis miltelių centro
valymas
2.26. Miltelių trūkumo signalas
2.27. Klaidų ar gedimų indikacija
2.28. Dažų nuostolių grąžinimas
2.29. Šviežių miltelių papildymas
2.30. Įrangos funkcijų valdymas ir
stebėjimas išmaniajame įrenginyje
3.
Kiti reikalavimai
3.1. Montavimas ir įrangos surinkimas

3.3.

Įrangos paleidimas ir apmokymas
ja naudotis
Pristatymo sąlygos

3.4.

Apmokėjimo sąlygos

3.5.

Konstrukcijos reikalavimas

3.6.

Garantija

3.2.

įžeminimu, minimaliai dviem įžeminimo juostomis.
Dažymo įrangą komplektuoti su miltelinių dažų centru, kuris
turėtų integruotą uždarą (šviežių ir gražinamų) miltelių
maišymo konteinerį su kuo trumpesniais dažų pasiurbimo
vamzdeliais, užtikrinančiais itin greitą miltelių perdavimo į
pistoletus reakciją pasikeitus parametrams, bei stabilų ir
tolygų miltelių padavimą dažant.
Dažymo įrangoje turi būti funkcija automatiniam pistoletų,
purkštukų, žarnų valymui.
Dažymo įranga turi turėti funkciją su pilnu miltelių
perdavimo sistemos automatiniu valymu.
Dažų centras turi būti su jutikliu, signalizuojančiu apie
šviežių dažų trūkumą.
Įrengimų gedimai turi būti fiksuojami ir rodomi centrinio
valdymo ekrane.
Visi ant dažomo gaminio paviršiaus nepatekę milteliniai
dažai privalo būti grąžinami per cikloną į miltelių padavimo
centrą.
Milteliniai dažai į miltelių padavimo centrą turi būti
transportuojami tiesiai iš miltelinių dažų pakuotės.
Turi būti numatyta funkcija įrangos parametrus matyti ir
stebėti per asmeninį kliento mobilų išmanųjį įrenginį.
Turi būti įtrauktas įrangos montavimas ir surinkimas bei
numatytos sąlygos iš anksto jam pasiruošti.
Turi būti įtrauktas įrangos paleidimas bei darbuotojų
apmokymas ja naudotis
Įtraukti į kainą įrangos transportavimo, draudimo ir
pakavimo kaštus
Apmokėjimas už įrangą turi būti vykdomas tokia tvarka:
30% avansas.
15% mokama po 45 dienų po avanso.
15% mokama po 90 dienų po avanso.
15% mokama po 120 dienų po avanso.
15% prieš atvežimą.
10% po paleidimo.
Dažymo įrangos konstrukcija turi atitikti Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitos galiojančios normatyvinės
techninės dokumentacijos reikalavimus darbų saugos
atžvilgiu.
Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių (dirbant viena 8
valandų pamaina per parą) pradedant skaičiuoti nuo įrangos
paleidimo ir sumontavimo.
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Konkurso sąlygų 3 priedas. Pirkimo – pardavimo sutarties projektas.

PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ______
2019. m. _______ mėn. ____ d.
Vilnius

UAB „Koloro“, įmonės kodas 302751358, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Klevinsko (toliau sutartyje
vadinama – Pirkėjas) ir UAB ,,__________“, įmonės kodas _________, atstovaujama __________,
(toliau sutartyje vadinama – Pardavėjas), vadovaudamosi „Automatizuotos miltelinio dažymo įrangos
pirkimas“ pirkimo sąlygomis įvykdyto įgyvendinant projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB
„Koloro“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0068), sudarėme šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau vadinama –
Sutartis). Toliau Sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis

1. Sutarties objektas
1.1 Šia sutartimi Pardavėjas perduoda Pirkėjui nuosavybės teise šioje sutartyje ir jos prieduose nurodytą
(-us) daiktą(-us), o Pirkėjas įsipareigoja už juos sumokėti šioje sutartyje nustatytą pinigų sumą, šioje
sutartyje nustatytais terminais.
1.2 Sutarties dalykas – Automatizuota miltelinio dažymo linija, toliau sutartyje vadinama Prekėmis.
Prekių nomenklatūra (pavadinimai), kiekis, kainos ir techninės charakteristikos nurodytos Sutarties
prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.
1.3 Prekes Pardavėjas pristato adresu: Kirtimų g. 51A, Vilnius, LT-02244, Lietuva.
2. Mokėjimo tvarka
2.1. Prekių kaina, už kurią Pardavėjas įsipareigoja parduoti Prekes Pirkėjui, yra nurodyta Sutarties priede
Nr. 1 ir iš viso yra ____________ EUR (suma žodžiais ir __ ct.) plius PVM, iš viso - _________ EUR
suma žodžiais ir __ ct.). Tuo atveju, jei PVM sąskaitos – faktūros pateikimo Pirkėjui dieną Lietuvos
Respublikoje galios kitoks PVM tarifas nei šios Sutarties sudarymo dieną, Prekių kaina su PVM
koreguojama atsižvelgiant į PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dieną galiojantį PVM tarifą. Bendra
Prekių kaina be PVM nekeičiama. Bendra pagal sąskaitas – faktūras Pirkėjui pateikta mokėti suma su
pridėtinės vertės mokesčiu negali viršyti šiame Sutarties punkte ir Pardavėjo pasiūlyme teikti prekes
nurodytos galutines sumos.
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2.2. Į 2.1. punkte nurodytą sumą įskaitytas pridėtinės vertės mokestis bei visi kiti Prekių tiekėjo
mokami mokesčiai ir su Prekių teikimu, susijusios Pardavėjo išlaidos.
2.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti avansą, Prekių kainą į Pardavėjo PVM sąskaitoje –
faktūroje/išankstinėje sąskaitoje/kitame mokėjimo dokumente nurodytą sąskaitą banke. Avanso
sumokėjimo sąlygos yra nurodytos Konkurso sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.
2.4. Visi mokėjimai pagal šią sutartį atliekami eurais.
3. Prekių pristatymo terminai
3.1. Pardavėjas pristato Prekes, atlieka iškrovimą, instaliavimą/įdiegimą, paleidimą, personalo
apmokymą, per 12 mėnesių nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Šis terminas gali būti
pratęstas 2 mėnesiais.
3.2. Prekių pristatymas fiksuojamas:
3.2.1. Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą arba;
3.2.2. Pirkėjui pasirašant Pardavėjo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.
3.3. Šalys susitaria, jog dalinis Prekių pristatymas yra galimas.
4. Prekių kokybė ir garantijos
4.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas turi pretenzijų dėl kokybės, jo pretenzijos Pardavėjui pareiškiamos 10 dienų
laikotarpyje raštu nuo prekių gavimo dienos. Pardavėjas privalo raštu atsakyti Pirkėjui į pareikštą
pretenziją per 10 darbo dienų.
4.2. Pirkėjo pareikštos pretenzijos nesustabdo šalimis
vykdymo.

prisiimtų

pagal šią sutartį įsipareigojimų

4.3. Pardavėjas suteikia Prekėms ne mažesnę nei nurodyta techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr.
2) mėnesių garantiją. Pardavėjas atlieka Prekių garantinį bei pogarantinį aptarnavimą.
4.4. Garantija negalioja, jei Pardavėjas nustato, kad prekių defektai ar trūkumai garantiniu laikotarpiu
atsirado dėl Pirkėjo kaltės (tyčios ar neatsargumo), taip pat jei prekės sugedo ar žuvo dėl trečiųjų asmenų
kaltės ar nenugalimos jėgos.
4.5. Nustatyti, ar Prekių gedimas ar trūkumas atsirado dėl Pardavėjo ar gamintojo kaltės, šalys gali
kviestis nepriklausomus ekspertus.

5. Šalių teisės ir pareigos
5.1. Jei Pirkėjas delsia priimti jam pristatytas Prekes arba vykdyti mokėjimus pagal šią sutartį iki Prekių
perdavimo momento, Pardavėjas gali sulaikyti prekes ir tuo atveju Pirkėjas papildomai privalo mokėti
delspinigius po 0,02% nuo mokėtinos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 %
sutarties kainos.
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5.2. Jei Pirkėjas delsia vykdyti mokėjimus pagal šią sutartį po Prekių perdavimo, Pirkėjas privalo mokėti
delspinigius po 0,02% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 %
sutarties kainos.
5.3. Pirkėjas Prekių pristatymo dieną privalo paruošti vietą Prekių sumontavimo ir išbandymo darbams
atlikti (atlaisvinti vietą, įrengti elektros, dujų, vandens ir kitų būtinų prekių tiekimą). Pirkėjui neįvykdžius
šios pareigos tinkamai, Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti su Pardavėju Sutarties 3 straipsnyje numatyta
tvarka, o Prekių sumontavimo ir išbandymo laikas Šalių suderinamas atskiru rašytiniu susitarimu.
5.4. Jei Pardavėjas dėl nepateisinamų priežasčių vėluoja perduoti prekes, o Pirkėjas vykdo savo
įsipareigojimus, Pardavėjas Pirkėjui raštu pareikalavus Pirkėjui moka delspinigius po 0,02% nuo
vėluojamų perduoti Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos.

6. Sutarties galiojimo terminas
6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško jos sąlygų įvykdymo.

7. Kitos sąlygos
7.1. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas
dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
7.2. Šalys gali būti atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią sutartį, jei jų įvykdymas tuo
momentu pakenktų šalių teisėtiems interesams (yra didelė Prekių žuvimo rizika, ekstremali ekonominė ar
politinė situacija, ar pan.). Tokiu atveju šalys raštu susitaria dėl tarpusavio įsipareigojimų vykdymo
sustabdymo, nurodant sustabdymo terminus. Toks susitarimas tampa neatsiejama šios sutarties dalimi.
7.3. Visi ginčai, kilę iš šios sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali
būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.4. Visi priedai, paminėti šioje sutartyje, yra neatsiejamos jos dalys. Visi sutarties sąlygų pakeitimai ir
papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų šalių. Sutarties priedai
įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.
7.5. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu šalių sutarimu.
7.6. Pirkimo sutartį nutraukus pirkėjo iniciatyva dėl pardavėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo,
pardavėjas moka 5% (penkių procentų) baudą nuo sutarties kainos.
7.7. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.
7.8. Kontaktinis asmuo iš Pirkėjo pusės:
Saulius Klevinskas
Tel. Nr. +370 656 73637
El. paštas: saulius@koloro.lt
7.9. Kontaktinis asmuo iš Pardavėjo pusės:
Vardas pavardė
Tel. Nr. __________
El. paštas: _________
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8. Sutarties šalių rekvizitai
Pirkėjas:

Pardavėjas:

UAB „Koloro“

UAB ,,_________“

Registracijos adresas: Kirtimų g. 51A, Vilnius
Įmonės kodas 302751358
PVM mokėtojo kodas: LT100006801610
Tel. +370 656 73637
El. paštas: saulius@koloro.lt

UAB „Koloro“

UAB „_________“

Direktorius

_______________

Saulius Klevinskas

_______________

A.V.

A.V.
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Priedas Nr. 1 prie Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ______
Data: 2019 m. _______ mėn. ____ d.

[Šioje vietoje pridedama tiekėjo pasiūlymo/-ų kopija/-os]

UAB „Koloro“

UAB „_________“

Direktorius

_______________

Saulius Klevinskas

_______________

A.V.

A.V.
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Priedas Nr. 2 prie Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ______
Data: 2019 m. _______ mėn. ____ d.

[Šioje vietoje pridedama prekių techninė/-ės specifikacija/-os, iš Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2]

UAB „Koloro“

UAB „_________“

Direktorius

_______________

Saulius Klevinskas

_______________

A.V.

A.V.
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