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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB “ACLEAN LT” (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Kompleksinis
skalbimo proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-83703-0027) bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis
numato įsigyti šį turtą:
1.1.1. Technologinė skalbimo linija (toliau vadinamas – Prekės)
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K316 (toliau – Taisyklės)
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų 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.
punkte nustatyta tvarka.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis susijusius pranešimus: direktorė Justa Ints, el. paštas: info@aclean.lt, mob.: +370 698
10 050.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkamas turtas – Technologinė skalbimo linija (1 vnt.), kurios savybės nustatytos
pateiktoje techninėje specifikacijoje.
2.2. 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.
2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam
Prekių kiekiui.
2.4. Prekės turi būti pristatytos ir pagal šių Pirkimo sąlygų reikalavimus perduotos Pirkėjui iki
2021-12-31 d. Šio termino keitimas galimas tik atskirai suderinus jį su Pirkėju ir VšĮ „Lietuvos verslo
paramos agentūra“. Bent vienai iš nurodytų šalių nepritarus, keitimas netvirtinamas. Terminas gali
būti pratęstas ne ilgiau nei projekto „Kompleksinis skalbimo proceso modernizavimas, diegiant
technologines ekoinovacijas“ ( Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0027) veiklų įgyvendinimo pabaiga.
2.5. Prekių pristatymo vieta – Gardino g. 5, LT-66204 Druskininkai.
2.6. Visos prekės turi būti naujos (nenaudotos) ir atitikti CE reikalavimus.

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

Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

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

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 3)
patvirtinanti, kad jis atitinka šiame
punkte
nurodytą
kvalifikacijos
reikalavimą arba išrašas iš Juridinių
asmenų registro arba atitinkamos
kompetentingos institucijos išduotas
dokumentas (kopija).

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

Kvalifikacijos reikalavimai

3.1.2.1. Tiekėjas per pastaruosius 3 (tris)
metus iki konkursinių sąlygų
paskelbimo dienos arba per laiką nuo
jo įregistravimo dienos (jeigu
Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3
metai) įvykdė bent 1 (vieną)
panašaus pobūdžio sutartį, kurios
vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė
ne mažesnė kaip 0,3 pasiūlymo
vertės be PVM.

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai

Tiekėjo raštas – Informacija apie
įvykdytas sutartis (Priedas Nr. 4),
patvirtinantis šio punkto atitiktį.
Norėdamas įsitikinti arba siekdamas
pasitikslinti, atskiru prašymu Pirkėjas
gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių
kopijas arba išrašus iš sutarčių ar kitus
Tiekėjo vykdytų sutarčių objektą
apibūdinančių dokumentų kopijas.
Pirkėjas pasilieka teisę be išankstinio
įspėjimo susisiekti su Tiekėjo nurodytu
užsakovo atstovu, siekiant pasitikslinti
informaciją apie vykdytą sutartį.
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Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

3.1.2.2. Tiekėjas yra siūlomos gamybinės
įrangos gamintojas arba gamintojo
oficialus atstovas, turintis teisę
vykdyti siūlomos gamybinės įrangos
prekybą, įrengimo darbus, garantinį
aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas gali
būti sudaręs sutartį su ūkio subjektu,
kuris turi aukščiau įvardintas
gamintojo ar jo atstovo suteiktas
teises.

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai

Tiekėjo laisvos formos deklaracija (tik
tuo atveju, kai Tiekėjas yra perkamos
gamybinės įrangos gamintojas) arba
įgaliojimų,
susitarimų
ar
kitų
dokumentų, įrodančių teisę atstovauti
perkamos gamybinės įrangos gamintoją
ir teisę parduoti siūlomą gamybinę
įrangą, vykdyti jų įrengimo darbus,
garantinį aptarnavimą ir priežiūrą, arba
dokumentų, patvirtinančių, kad Tiekėjas
yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu,
kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo
ar jo atstovo suteiktas teises arba kitų
lygiaverčių dokumentų kopijos.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio
subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys
arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
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, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį
arba 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, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą vienu
iš 4.9. p. nurodytų pateikimo būdų. Jei pasiūlymas teikiamas ne elektroniniu paštu, jis turi būti pateiktas
užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: UAB „ACLEAN LT” Gardino g. 5, LT-66204 Druskininkai,
„Technologinės skalbimo linijos įsigijimas“. Ant voko taip pat nurodomas Tiekėjo pavadinimas ir jo
kontaktinė informacija bei 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:
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4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys
dokumentai;
4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą
teikia ūkio subjektų grupė;
4.5.4. 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, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
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 2020-07-28 12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku)
atsiuntus jį el. paštu info@aclean.lt arba paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu:
Gardino g. 5, LT-66204 Druskininkai, darbo laiku nuo 8:00 iki 17:00. 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 vėlavimus, el. pašto sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus,
dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir
grąžinami tiekėjui registruotu laišku, pavėluotai gauti pasiūlymai el. paštu nevertinami, o pasiūlymą
pateikęs tiekėjas informuojamas el. paštu apie pavėluotai gautą pasiūlymą
4.11 Pirkėjas užtikrina, kad prie el. pašto, kuriuo bus siunčiami pasiūlymai, priėjimą turės tik
atitinkamas teises turintys Pirkėjo atsakingi darbuotojai ir visi pasiūlymai bus peržiūrimi ir
nagrinėjami tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.
4.12 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 ir pan. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant
pristatymą, draudimą, montavimą, įrangos paleidimą-derinimą ir darbuotojų apmokymus.
4.13 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2020-10-13. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
4.14 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų
galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.15 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.
4.16 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno
pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.
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 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 vėliau kaip per
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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, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso 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.
5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo
susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį
su tiekėjais įgalioti palaikyti: Justa Ints, el. paštas: info@aclean.lt, mob.: +370 698 10 050, Gardino g.
5, LT-66204 Druskininkai.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2020-07-28 12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams
nedalyvaujant.
6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei
pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.4 Komisija nagrinėja:
6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo
kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose
konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.5 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, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti
per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo
procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba
patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo
dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
6.7 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 vokų su pasiūlymais atplėšimo ar el. paštu gautų pasiūlymų, posėdžio 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, Komisija turi teisę, o ketindama
atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai
mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.
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6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,
Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso 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 vieną darbo dieną nuo šio
sprendimo priėmimo dienos.
8. DERYBOS
8.1 Visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali
būti kviečiami deryboms.
8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu
tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami
atskiri kiekvienam tiekėjui.
8.3 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.
8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai
nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo
gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos
protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi,
įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą,
kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
8.6 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.
8.7 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.

8
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
9.1 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.
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 arba atsisako pirkimo sutartį
sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo
sutartį. Tuo atveju Komisija 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 sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso
sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu 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,
išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
10.3 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei
dalyvavo, tiekėjams;
10.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas,
tiekėjo pasiūlymas;
10.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos
(papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
10.3.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai
taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
10.4 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti
keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų
pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar
paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
10.5 Už perkamas prekės Pirkėjas sumoka 15 proc. avansą nuo bendros sutarties sumos per
22 (dvidešimt dvi) darbo dienas po Prekės (technologinės skalbimo linijos) gamybos ir tiekimo grafiko
suderinimo su Tiekėju dienos.
10.6 Tarpiniai mokėjimai, jų mokėjimo terminai ir sąlygos nustatomi Prekių pirkimopardavimo sutartyje.
10.7 Galutinis 30 proc. nuo bendros sutarties kainos mokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt)
darbo dienų nuo įrangos paleidimo ir galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
10.8 Prekės turi būti pristatytos ir pagal šių Pirkimo sąlygų reikalavimus perduotos Pirkėjui iki
2021-12-31 d. Šio termino keitimas galimas tik atskirai suderinus jį su Pirkėju ir VšĮ „Lietuvos verslo
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paramos agentūra“. Bent vienai iš nurodytų šalių nepritarus, keitimas netvirtinamas. Terminas gali
būti pratęstas ne ilgiau nei projekto „projektą „Kompleksinis skalbimo proceso modernizavimas,
diegiant technologines ekoinovacijas“ ( Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0027) veiklų įgyvendinimo pabaiga.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse 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, 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.
11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą
informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir
audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.
11.4 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.
12. PRIEDAI

Priedas Nr.1. Techninė specifikacija
Priedas Nr.2. Pasiūlymo forma
Priedas Nr.3. Tiekėjo deklaracija
Priedas Nr. 4. Informacija apie tiekėjo įvykdytas sutartis
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Priedas Nr.1.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: technologinės skalbimo linijos įsigijimas, 1 vnt.
Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra
suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius
parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas
konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė
ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę.
Perkamos technologinės skalbimo linijos funkciniai ir techniniai rodikliai:
Eil. Nr. Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų
Prekės funkcijų ir/ar techninių
(rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)
reikalavimų (rodiklių) reikšmės
1.
1.1

Tunelinė skalbimo linija.
Nešvarių skalbinių transportavimo konvejeris:

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

Talpa
Sekcijų kiekis
Integruotos elektroninės svarstyklės
Skalbimo tunelis

1.2.1
1.2.2

Mirkymas ir skalbimas vyksta skirtingose kamerose
Galimybė skalbti skirtingų tipų/spalvų gaminius
nepraleidžiant nei vienos tuščios kameros
Skalavimo ir gręžimo vanduo surenkamas ir
panaudojamas pakartotinai mirkymui
Garo purkštukai išdėstyto tolygiai, užtikrinant tolygu
vandens šildymą
Pagrindinio skalbimo kameros termoizoliuotos
Skalavimo kamerose vanduo tiekiamas
priešpriešinės tėkmės principu
Kiekviena skalbimo programa gali būti laisvai
konfigūruojama pagal skalbinio tipą
Valdymas - PLC su industriniu kompiuteriu, ne
mažiau 100 skalbimo programų, kliento / partijos
numeris su 6 skaitmenimis
Detali proceso vizualizacija, įskaitant gamybos
duomenų registravimą, išsaugojimą ir pateikimą
Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu naudojant
Ethernet jungtį
Kiekvienas dvigubas būgnas turi automatinį vandens
nuleidimo vožtuvą
Vandens nuleidimo vožtuvai su greito nuėmimo
funkcija

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12

1 vnt.
Parametrai pagal patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -7990 mm
/plotis – 1350 mm /aukštis – 4290 mm
Ne mažiau 60 kg
Ne mažiau 4 vnt.
Privaloma
Parametrai pagal patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -9350 mm
/plotis - 2570 mm /aukštis - 3510 mm
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
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Eil. Nr.

Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)

Prekės funkcijų ir/ar techninių
reikalavimų (rodiklių) reikšmės

1.2.13
1.2.14

Inspekcijos liukas šalia vožtuvo
Visų dvigubų būgnų nuožulnusis dugnas yra
suprojektuotas taip, kad išplautas kietas medžiagas
(metalo drožles, smėlį ir kt.) Būtų galima saugiai
pašalinti
Pirma kamera su plačiomis perbėgimo angomis
pūkams šalinti
Kaskadinis pūkų filtras
Būgną valdo dažnio keitikliu valdomas motoras
Sukimo momentas perduodamas, per dantuotą
grandinę
Automatinis grandinės tepimas
Karštai cinkuotas pagrindinis rėmas arba alternatyvi
apsaugos priemonė nuo rūdžių
Kamerų skaičius, ne mažiau
Nominalus našumas, ne mažiau
Skalbinių presas

Privaloma
Privaloma

1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.3.13

Drenažinė plyta iš nerūdijančio plieno
Maksimalus preso spaudimas
Sistemoje neturi būti stovinčio vandens
Išgręžtas vanduo iš preso pašalinamas vandens
siurbliu
Sistema sauganti nuo užsikimšimų, valdoma foto ir
spaudimo davikliais
Išstumianti plokštė iš nerūdijančio plieno
Išstumianti plokštė varoma dažnio keitikliu valdomu
motoru
Preso pastoliai padengti antikoroziniais dažais
Automatinis preso pagalvės vandens lygio daviklis
Valdymas - PLC su industriniu kompiuteriu, ne
mažiau 100 skalbimo programų, kliento / partijos
numeris su 6 skaitmenimis
Detali proceso vizualizacija, įskaitant gamybos
duomenų registravimą, išsaugojimą ir pateikimą
Trumpiausias ciklo laikas ne ilgesnis nei 90 s

1.3.14

Aukštis

1.4

Transportavimo konvejeris

1.4.1
1.4.2

Fotodavikliai konvejerio pradžioje ir pabaigoje
Turi talpinti ne mažiau nei 2 išgręžtų skalbinių
partijas

1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.11

1.3.12

Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
10
1200 kg/h
Parametrai pagal patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne daugiau nei, ilgis -1900
mm /plotis - 1900 mm /aukštis - 4220
mm
Privaloma
Ne mažiau nei 37 bar
Užtikrinti
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Parametrai pagal patalpų išmatavimus,
plotą: ne aukštesnis nei 4210 mm
Parametrai pagal patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne mažiau ilgis -3000 mm
/plotis - 1050 mm
Privaloma
Privaloma
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Eil. Nr.

Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)

Prekės funkcijų ir/ar techninių
reikalavimų (rodiklių) reikšmės

1.5

Laikymo konvejeris

1.5.1
1.6

Fotodaviklis
Bėginis važinėjantis konvejeris-liftas

1.6.1
1.6.2
1.6.3

Pakilimo aukštis
Šoninio judėjimo ilgis, ne mažiau
Sustojimų skaičius

Parametrai pagal patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne mažiau ilgis -1500 mm
/plotis - 1050 mm
Privaloma
Parametrai pagal patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne mažiau ilgis -1500 mm
/plotis - 1050 mm
2276 mm
8000 mm
Reikalavimas pagal patalpų išmatavimus,
plotą: ne mažiau 4

1.6.4

Reikalavimas pagal patalpų plotą, išmatavimus:
Judėjimas dviem kryptimis
Džiovyklė

1.7

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.7.11
1.7.12
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.8.8
1.8.9
1.8.10

Talpa, ne mažiau
Išleidžiamos šilumos atgavimo funkcija
Pagreitinto atvėsinimo funkcija
Skalbinių temperatūros kontrolė naudojant
infraraudonuosius temperatūros daviklius
Vandens purkštukų priešgaisrinė sistema
Džiovinimo būgnas segmentinis, lengvai išrenkamas
ir surenkamas
korpusas yra hermetiškas ir termo izoliuotas
Džiovinimo būgnas pagamintas iš nerūdijančio
plieno
Džiovinimo būgną valdo dažnio keitikliu valdomas
motoras, sukimą perduodant tiesiogine pavara
Džiovyklės šildomos dujomis
Maksimali vandens išgarinimo galia, ne mažiau
Vidutinė vandens išgarinimo galia, ne mažiau
Džiovyklė
Talpa, ne mažiau
Išleidžiamos šilumos atgavimo funkcija
Pagreitinto atvėsinimo funkcija
Skalbinių temperatūros kontrolė naudojant
infraraudonuosius temperatūros daviklius
Vandens purkštukų priešgaisrinė sistema
Džiovinimo būgnas segmentinis, lengvai išrenkamas
ir surenkamas
korpusas yra hermetiškas ir termo izoliuotas
Džiovinimo būgnas pagamintas iš nerūdijančio
plieno
Džiovinimo būgną valdo dažnio keitikliu valdomas
motoras, sukimą perduodant tiesiogine pavara
Džiovyklės šildomos dujomis

Privaloma
Parametrai pagal patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne daugiau, aukštis - 5050
mm
60 kg
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
3 l/min
2,5 l/min
Parametrai (dydis) ne daugiau, aukštis 5050 mm
120
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
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Eil. Nr.

Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)

Prekės funkcijų ir/ar techninių
reikalavimų (rodiklių) reikšmės

1.8.11
1.8.12
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4

5,2 l/min
4,3 l/min

2.

Maksimali vandens išgarinimo galia, ne mažiau
Vidutinė vandens išgarinimo galia, ne mažiau
Konvejerių ir džiovyklių kontrolės sistema
Turi lietumui jautrų ekraną
Kontroliuoja iki ne mažiau 5 džiovyklių
Kontroliuoja iki ne mažiau 2 iškrovimo konvejerių
Kontrolės sistema turi galimybę kontroliuoti ir presą
bei skalbimo tunelį
Lyginimo linija

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Automatinė skalbinių padavimo mašina
Darbinis plotis,
Mažų gaminių darbinės linijos, ne mažiau
Didelių gaminių darbinės linijos, ne mažiau

2.1.4
2.1.5

Automatiniai didelių skalbinių skeidėjai
Reguliuojamo aukščio didelių skalbinių padavimo
stotys, ne mažiau
Vakuuminė anga paduodant smulkius gaminius
Purtymo funkcija
Valdymo sistema ir valdymo pultas su jutikliniu
ekranu. Galimybė eksportuoti gamybinius duomenis.
Galimybė prijungti prie bendros gamybos valdymo
sistemos.
Padavimo stotys dirba FIFO principu
Automatinis plėstuvų paleidimas
Plečiantieji diržai
Gaminių prispaudimo prie plečiančiųjų diržų oro
srove
Plečiantieji šepetėliai dirbant 1 arba 2 darbinių linijų
rėžimu
Gaminių prisiurbimas Vakuumu po padavimo diržais
Vakuumo lygis reguliuojamas
Vakuumo dėžės automatinis valymas
Plėtimo sistema su varikliu varomais diržais
Reguliuojama plėtimo jėga skirtingoms gaminių
kategorijoms
Padavimo konvejeris su sustojimo ir patempimo
funkcija
Padavimo įrenginio konvejerių greitis
sinchronizuojasi su lyginimo įrenginio greičiu
Plėtimo plokštelės kiekvienoje linijoje dirbant su
mažais gaminiais
Lyginimo įrenginys
Ne mažiau 2 lyginimo volų
Lyginimo volų diametras ne mažesnis nei 1200mm
Lyginimo volų plotis ne mažiau 3500 mm

2.1.6
2.1.7
2.1.8

2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Parametrai pagal patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -10550
mm /plotis - 5450 mm
ne mažiau 3500 mm
4 vnt.
2 linijos gaminiams ne platesniems nei
1700 mm 1 linija gaminiams iki 3400 mm
2 poros
4 vnt.
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
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Eil. Nr.

Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)

Prekės funkcijų ir/ar techninių
reikalavimų (rodiklių) reikšmės

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

Integruotas dujinis degiklis
Lankstus lyginimo paviršius
Lyginimo paviršių temperatūra gali įkaisti iki 230ºC
Lyginimo temperatūros reguliuojamos
Minimalus energijos sunaudojimas, ne daugiau

Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
1,1 kw energijos vienam kilogramui
vandens išgarinti

2.2.9

Reguliuojamas volų prispaudimo prie lyginimo
paviršiaus slėgio diapazonas
Lyginimo volus suka dažnio keitikliu valdomas
motoras
Lyginimo volų sukimosi greičio diapazonas
Integruota planetinė pavara kiekvienam volui
Operatoriaus panele turo rodyti

2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13

2.2.14
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

2.4
3.

3.1
3.2
3.3

Degiklio galia, ne mažiau
Automatinis lankstytuvas
Darbinis plotis, ne mažiau
Išilginiai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais viena
linija, ne mažiau
Skersiniai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais
viena linija, ne mažiau
Išilginiai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais
dviem linijom, ne mažiau
Skersiniai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais
dviem linijom, ne mažiau
Išilginiai lenkimai dirbant su mažais gaminiais, ne
mažiau
Valdymo sistema ir valdymo pultas su jutikliniu
ekranu. Galimybė eksportuoti gamybinius duomenis.
Galimybė prijungti prie bendros gamybos valdymo
sistemos.
Integruotas juostinis partijų formuotojas, ne mažiau
Automatinis rankšluosčių lankstytuvas

Maksimalus lankstomų rankšluosčių ilgis ne mažiau
nei
Maksimalus lankstomų rankšluosčių plotis ne mažiau
nei
Rankšluosčių dydis nustatomas ne mažiau nei 4
fotodaviklių pagalba

0-3 bar
Privaloma
5-60 metrai per minutę
Privaloma
Volų sukimosi greitį, lyginimo slėgį,
įspėjimą dėl vaškavimo, įspėjimą kad
lyginimo paviršiai neįšilę, įspėjimą dėl
oro trūkumo, šiluminės alyvos
temperatūrą, šiluminės alyvos spaudimą
šiluminės alyvos lygį, siurblių būseną,
cirkuliacijos diagramą, išmetamų garų
temperatūrą, degiklio būklę
540 kw
3500 mm
3 vnt
3 vnt
3 vnt
2 vnt
1 vnt

Privaloma
2 vnt.
Parametrai pagal patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -5740 mm
/plotis – 2215 mm /aukštis – 1480 mm
2000
1200
Privaloma

15
Eil. Nr.

Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)

Prekės funkcijų ir/ar techninių
reikalavimų (rodiklių) reikšmės

3.4

Privaloma

4.2

Automatinis lankstymo modelio parinkimas pagal
rankšluosčio dydį
Automatinis įrenginio prisitaikymas skersinio
lenkimo sekcijoje pagal rankšluosčio storį
Automatinis rūšiavimas ne mažiau nei į 3 kategorijas
Išilginiai lenkimai atliekami mechaniniais lenkimo
peiliais
Automatinis konvejerio paleidimas
Vakuumas po padavimo konvejerio dirzais
Lankstymo programų skaičius, ne mažiau
Gamybinių nuotekų valymo sistema
Bendro suminio vandens, išleidžiamo į valymo
įrenginius kiekis per pamainą (parą) m3/p
Maksimalus momentinis vandens kiekis per valandą
m3/val.
Talpa su maišykle

4.3
4.4
4.5

Flotatorius su flokuliatoriumi
Šarmo dozavimo siurblys ir talpos
Cheminių reagemtų paruošimo mazgas

4.6

Išplūdų dumblo kaupimo talpa

4.7

Mėginių paėmimo šulinys

4.8

Valdymo-kontrolės skydas

4.9
5.
5.1

Išvalymo efektingumas:
Bendri reikalavimai visai įrangai:
Vartotojo techninė dokumentacija lietuvių kalba:
* Naudojimosi instrukcija.
* Saugos instrukcija
Minimalus prie įrangos aptarnavimo reikalingų
priedų komplektas
Atsatgionių detalių pateikimo terminas

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.
4.1
4.2

5.2
5.3

5.4

Tiekėjas privalo užtikrinti jo siūlomo įrengimo
aptarnavimą garantiniu laikotarpiu.

5.5

Įranga atitinka CE reikalavimus, yra nauja ir
nenaudota
Įrengimo pagaminimo metai

5.6

Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
50
Nuo 1 iki 50 m3/p (48)
Nuo 2 iki 80 m3/p (76)
Nuo 1 iki 10 m3/val (7)
Nuo 2 iki 20 m3/val (15)
Ne mažiau 0,8 Kw, įgilinimas ne mažiau
1,2 m
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Įgilinimas ne mažiau 1,2 m
Privaloma
Privaloma
Ne mažiau 70%

Privaloma
Privaloma
Ne ilgiau kaip 24 va.l, jeigu detalės yra
Lietuvoje ir ne ilgiau kaip 3 sav., kai
detalių Lietuvoje nėra.
Garantinis laikotarpis visam įrengimui ne
trumpiau kaip 12 mėn., o einamosioms
detalėms ne trumpiau kaip 2 mėn. nuo
priėmimo perdavimo akto pasirašymo
Privaloma
Ne anksčiau nei 2019
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Priedas Nr.2.
PASIŪLYMO FORMA

PASIŪLYMAS
DĖL TECHNOLOGINĖS SKALBIMO LINIJOS ĮSIGIJIMO
2020-__-__
_______________
(vieta)

Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2020-07-20
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Mes siūlome šias Prekes (įskaitant visas Konkurso sąlygų 4.12 p. nurodytas išlaidas):
Eil.
Nr.

Prekių pavadinimas

Kiekis

1

1.

Mato
vnt.

Vieneto
kaina,
Eur (be
PVM)

Vieneto
kaina,
Eur (su
PVM)

Kaina, Eur
(be PVM)

Kaina, Eur
(su PVM)

vnt.
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
Eil.
Nr.

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

1.

Tunelinė skalbimo
linija.
Nešvarių skalbinių
transportavimo
konvejeris:

1.1

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

1 vnt.
Parametrai pagal
patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne
daugiau ilgis -7990 mm
/plotis – 1350 mm
/aukštis – 4290 mm

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)
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Eil.
Nr.

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Talpa
Sekcijų kiekis
Integruotos
elektroninės svarstyklės
Skalbimo tunelis

Ne mažiau 60 kg
Ne mažiau 4 vnt.

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

Mirkymas ir skalbimas
vyksta skirtingose
kamerose
Galimybė skalbti
skirtingų tipų/spalvų
gaminius nepraleidžiant
nei vienos tuščios
kameros
Skalavimo ir gręžimo
vanduo surenkamas ir
panaudojamas
pakartotinai mirkymui
Garo purkštukai
išdėstyto tolygiai,
užtikrinant tolygu
vandens šildymą
Pagrindinio skalbimo
kameros
termoizoliuotos
Skalavimo kamerose
vanduo tiekiamas
priešpriešinės tėkmės
principu
Kiekviena skalbimo
programa gali būti
laisvai konfigūruojama
pagal skalbinio tipą
Valdymas - PLC su
industriniu kompiuteriu,
ne mažiau 100 skalbimo
programų, kliento /
partijos numeris su 6
skaitmenimis
Detali proceso
vizualizacija, įskaitant
gamybos duomenų

Privaloma
Parametrai pagal
patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne
daugiau ilgis -9350 mm
/plotis - 2570 mm
/aukštis - 3510 mm
Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)
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Eil.
Nr.

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13
1.2.14

1.2.15

1.2.16
1.2.17

1.2.18

1.2.19
1.2.20

1.2.21
1.2.22
1.3

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

registravimą,
išsaugojimą ir pateikimą
Galimybė prisijungti
nuotoliniu būdu
naudojant Ethernet
jungtį
Kiekvienas dvigubas
būgnas turi automatinį
vandens nuleidimo
vožtuvą
Vandens nuleidimo
vožtuvai su greito
nuėmimo funkcija
Inspekcijos liukas šalia
vožtuvo
Visų dvigubų būgnų
nuožulnusis dugnas yra
suprojektuotas taip, kad
išplautas kietas
medžiagas (metalo
drožles, smėlį ir kt.)
Būtų galima saugiai
pašalinti
Pirma kamera su
plačiomis perbėgimo
angomis pūkams šalinti
Kaskadinis pūkų filtras
Būgną valdo dažnio
keitikliu valdomas
motoras
Sukimo momentas
perduodamas, per
dantuotą grandinę
Automatinis grandinės
tepimas
Karštai cinkuotas
pagrindinis rėmas arba
alternatyvi apsaugos
priemonė nuo rūdžių
Kamerų skaičius, ne
mažiau
Nominalus našumas, ne
mažiau
Skalbinių presas

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma
Privaloma

Privaloma

Privaloma
Privaloma

Privaloma

Privaloma
Privaloma

10
1200 kg/h
Parametrai pagal
patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne
daugiau nei, ilgis -1900

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)
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Eil.
Nr.

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

mm /plotis - 1900 mm
/aukštis - 4220 mm
1.3.1

Drenažinė plyta iš
nerūdijančio plieno
1.3.2 Maksimalus preso
spaudimas
1.3.3 Sistemoje neturi būti
stovinčio vandens
1.3.4 Išgręžtas vanduo iš
preso pašalinamas
vandens siurbliu
1.3.5 Sistema sauganti nuo
užsikimšimų, valdoma
foto ir spaudimo
davikliais
1.3.6 Išstumianti plokštė iš
nerūdijančio plieno
1.3.7 Išstumianti plokštė
varoma dažnio keitikliu
valdomu motoru
1.3.8 Preso pastoliai padengti
antikoroziniais dažais
1.3.9 Automatinis preso
pagalvės vandens lygio
daviklis
1.3.11 Valdymas - PLC su
industriniu kompiuteriu,
ne mažiau 100 skalbimo
programų, kliento /
partijos numeris su 6
skaitmenimis
1.3.12 Detali proceso
vizualizacija, įskaitant
gamybos duomenų
registravimą,
išsaugojimą ir pateikimą
1.3.13 Trumpiausias ciklo
laikas ne ilgesnis nei 90
s
1.3.14 Aukštis

1.4

Transportavimo
konvejeris

Privaloma
Ne mažiau nei 37 bar
Užtikrinti
Privaloma

Privaloma

Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma
Parametrai pagal
patalpų išmatavimus,
plotą: ne aukštesnis nei
4210 mm
Parametrai pagal
patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne mažiau

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)
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Eil.
Nr.

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

ilgis -3000 mm /plotis 1050 mm
1.4.1
1.4.2

1.5

Fotodavikliai konvejerio
pradžioje ir pabaigoje
Turi talpinti ne mažiau
nei 2 išgręžtų skalbinių
partijas
Laikymo konvejeris

1.5.1
1.6

Fotodaviklis
Bėginis važinėjantis
konvejeris-liftas

1.6.1
1.6.2

Pakilimo aukštis
Šoninio judėjimo ilgis,
ne mažiau
Sustojimų skaičius

1.6.3

1.6.4

1.7

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

1.7.5
1.7.6

Reikalavimas pagal
patalpų plotą,
išmatavimus: Judėjimas
dviem kryptimis
Džiovyklė

Talpa, ne mažiau
Išleidžiamos šilumos
atgavimo funkcija
Pagreitinto atvėsinimo
funkcija
Skalbinių temperatūros
kontrolė naudojant
infraraudonuosius
temperatūros daviklius
Vandens purkštukų
priešgaisrinė sistema
Džiovinimo būgnas
segmentinis, lengvai

Privaloma
Privaloma
Parametrai pagal
patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne mažiau
ilgis -1500 mm /plotis 1050 mm
Privaloma
Parametrai pagal
patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne mažiau
ilgis -1500 mm /plotis 1050 mm
2276 mm
8000 mm
Reikalavimas pagal
patalpų išmatavimus,
plotą: ne mažiau 4
Privaloma
Parametrai pagal
patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne
daugiau, aukštis - 5050
mm
60 kg
Privaloma
Privaloma

Privaloma

Privaloma
Privaloma

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)
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Eil.
Nr.

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

išrenkamas ir
surenkamas
1.7.7 korpusas yra
hermetiškas ir termo
izoliuotas
1.7.8 Džiovinimo būgnas
pagamintas iš
nerūdijančio plieno
1.7.9 Džiovinimo būgną valdo
dažnio keitikliu
valdomas motoras,
sukimą perduodant
tiesiogine pavara
1.7.10 Džiovyklės šildomos
dujomis
1.7.11 Maksimali vandens
išgarinimo galia, ne
mažiau
1.7.12 Vidutinė vandens
išgarinimo galia, ne
mažiau
1.8
Džiovyklė

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

1.8.5
1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.8.9

Talpa, ne mažiau
Išleidžiamos šilumos
atgavimo funkcija
Pagreitinto atvėsinimo
funkcija
Skalbinių temperatūros
kontrolė naudojant
infraraudonuosius
temperatūros daviklius
Vandens purkštukų
priešgaisrinė sistema
Džiovinimo būgnas
segmentinis, lengvai
išrenkamas ir
surenkamas
korpusas yra
hermetiškas ir termo
izoliuotas
Džiovinimo būgnas
pagamintas iš
nerūdijančio plieno
Džiovinimo būgną valdo
dažnio keitikliu

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma
3 l/min

2,5 l/min
Parametrai (dydis) ne
daugiau, aukštis - 5050
mm
120
Privaloma
Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma
Privaloma

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)
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Eil.
Nr.

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

valdomas motoras,
sukimą perduodant
tiesiogine pavara
1.8.10 Džiovyklės šildomos
dujomis
1.8.11 Maksimali vandens
išgarinimo galia, ne
mažiau
1.8.12 Vidutinė vandens
išgarinimo galia, ne
mažiau
1.9
Konvejerių ir džiovyklių
kontrolės sistema
1.9.1 Turi lietumui jautrų
ekraną
1.9.2 Kontroliuoja iki ne
mažiau 5 džiovyklių
1.9.3 Kontroliuoja iki ne
mažiau 2 iškrovimo
konvejerių
1.9.4 Kontrolės sistema turi
galimybę kontroliuoti ir
presą bei skalbimo
tunelį
2.
Lyginimo linija

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.1.5

2.1.6

Automatinė skalbinių
padavimo mašina
Darbinis plotis,
Mažų gaminių darbinės
linijos, ne mažiau
Didelių gaminių
darbinės linijos, ne
mažiau
Automatiniai didelių
skalbinių skeidėjai
Reguliuojamo aukščio
didelių skalbinių
padavimo stotys, ne
mažiau
Vakuuminė anga
paduodant smulkius
gaminius

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

5,2 l/min

4,3 l/min

Privaloma
Privaloma
Privaloma

Privaloma
Parametrai pagal
patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne
daugiau ilgis -10550 mm
/plotis - 5450 mm

ne mažiau 3500 mm
4 vnt.
2 linijos gaminiams ne
platesniems nei 1700
mm 1 linija gaminiams
iki 3400 mm
2 poros

4 vnt.

Privaloma

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)
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Eil.
Nr.

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

2.1.7
2.1.8

Purtymo funkcija
Valdymo sistema ir
valdymo pultas su
jutikliniu ekranu.
Galimybė eksportuoti
gamybinius duomenis.
Galimybė prijungti prie
bendros gamybos
valdymo sistemos.
Padavimo stotys dirba
FIFO principu
Automatinis plėstuvų
paleidimas
Plečiantieji diržai
Gaminių prispaudimo
prie plečiančiųjų diržų
oro srove
Plečiantieji šepetėliai
dirbant 1 arba 2
darbinių linijų rėžimu
Gaminių prisiurbimas
Vakuumu po padavimo
diržais
Vakuumo lygis
reguliuojamas
Vakuumo dėžės
automatinis valymas
Plėtimo sistema su
varikliu varomais diržais
Reguliuojama plėtimo
jėga skirtingoms
gaminių kategorijoms
Padavimo konvejeris su
sustojimo ir patempimo
funkcija
Padavimo įrenginio
konvejerių greitis
sinchronizuojasi su
lyginimo įrenginio
greičiu
Plėtimo plokštelės
kiekvienoje linijoje
dirbant su mažais
gaminiais
Lyginimo įrenginys
Ne mažiau 2 lyginimo
volų

Privaloma

2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

2.2
2.2.1

Privaloma

Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma

Privaloma

Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)
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Eil.
Nr.

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

2.2.2

Lyginimo volų
diametras ne mažesnis
nei 1200mm
Lyginimo volų plotis ne
mažiau 3500 mm
Integruotas dujinis
degiklis
Lankstus lyginimo
paviršius
Lyginimo paviršių
temperatūra gali įkaisti
iki 230ºC
Lyginimo temperatūros
reguliuojamos
Minimalus energijos
sunaudojimas, ne
daugiau
Reguliuojamas volų
prispaudimo prie
lyginimo paviršiaus
slėgio diapazonas
Lyginimo volus suka
dažnio keitikliu
valdomas motoras
Lyginimo volų sukimosi
greičio diapazonas
Integruota planetinė
pavara kiekvienam volui
Operatoriaus panele
turo rodyti

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.2.7
2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11
2.2.12
2.2.13

2.2.14 Degiklio galia, ne
mažiau
2.3
Automatinis
lankstytuvas

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
1,1 kw energijos vienam
kilogramui vandens
išgarinti
0-3 bar

Privaloma
5-60 metrai per minutę
Privaloma
Volų sukimosi greitį,
lyginimo slėgį, įspėjimą
dėl vaškavimo, įspėjimą
kad lyginimo paviršiai
neįšilę, įspėjimą dėl oro
trūkumo, šiluminės
alyvos temperatūrą,
šiluminės alyvos
spaudimą šiluminės
alyvos lygį, siurblių
būseną, cirkuliacijos
diagramą, išmetamų
garų temperatūrą,
degiklio būklę
540 kw

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)
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Eil.
Nr.

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

2.3.1

Darbinis plotis, ne
mažiau
Išilginiai lenkimai
dirbant su dideliais
gaminiais viena linija, ne
mažiau
Skersiniai lenkimai
dirbant su dideliais
gaminiais viena linija, ne
mažiau
Išilginiai lenkimai
dirbant su dideliais
gaminiais dviem linijom,
ne mažiau
Skersiniai lenkimai
dirbant su dideliais
gaminiais dviem linijom,
ne mažiau
Išilginiai lenkimai
dirbant su mažais
gaminiais, ne mažiau
Valdymo sistema ir
valdymo pultas su
jutikliniu ekranu.
Galimybė eksportuoti
gamybinius duomenis.
Galimybė prijungti prie
bendros gamybos
valdymo sistemos.
Integruotas juostinis
partijų formuotojas, ne
mažiau
Automatinis
rankšluosčių
lankstytuvas

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.4

3.

3.1

3.2

3.3

Maksimalus lankstomų
rankšluosčių ilgis ne
mažiau nei
Maksimalus lankstomų
rankšluosčių plotis ne
mažiau nei
Rankšluosčių dydis
nustatomas ne mažiau

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

3500 mm

3 vnt

3 vnt

3 vnt

2 vnt

1 vnt

Privaloma

2 vnt.
Parametrai pagal
patalpų išmatavimus,
plotą: (dydis) ne
daugiau ilgis -5740 mm
/plotis – 2215 mm
/aukštis – 1480 mm
2000

1200
Privaloma

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)
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Eil.
Nr.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9
3.10
4.
4.1

4.2

4.2

4.3
4.4
4.5

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

nei 4 fotodaviklių
pagalba
Automatinis lankstymo
modelio parinkimas
pagal rankšluosčio dydį
Automatinis įrenginio
prisitaikymas skersinio
lenkimo sekcijoje pagal
rankšluosčio storį
Automatinis rūšiavimas
ne mažiau nei į 3
kategorijas
Išilginiai lenkimai
atliekami mechaniniais
lenkimo peiliais
Automatinis konvejerio
paleidimas
Vakuumas po padavimo
konvejerio dirzais
Lankstymo programų
skaičius, ne mažiau
Gamybinių nuotekų
valymo sistema
Bendro suminio
vandens, išleidžiamo į
valymo įrenginius kiekis
per pamainą (parą)
m3/p
Maksimalus
momentinis vandens
kiekis per valandą
m3/val.
Talpa su maišykle

Flotatorius su
flokuliatoriumi
Šarmo dozavimo
siurblys ir talpos
Cheminių reagemtų
paruošimo mazgas

4.6

Išplūdų dumblo
kaupimo talpa

4.7

Mėginių paėmimo
šulinys

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma
Privaloma
50

Nuo 1 iki 50 m3/p (48)
Nuo 2 iki 80 m3/p (76)

Nuo 1 iki 10 m3/val (7)
Nuo 2 iki 20 m3/val (15)
Ne mažiau 0,8 Kw,
įgilinimas ne mažiau 1,2
m
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Įgilinimas ne mažiau 1,2
m
Privaloma

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)

27
Eil.
Nr.

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimai
(apibūdinimai)
(pildo Pirkėjas)

4.8

Valdymo-kontrolės
skydas

4.9
5.
5.1

5.2

5.3

Išvalymo efektingumas:
Bendri reikalavimai
visai įrangai:
Vartotojo techninė
dokumentacija lietuvių
kalba:
* Naudojimosi
instrukcija.
* Saugos instrukcija
Minimalus prie įrangos
aptarnavimo reikalingų
priedų komplektas
Atsatgionių detalių
pateikimo terminas

5.4

Tiekėjas privalo
užtikrinti jo siūlomo
įrengimo aptarnavimą
garantiniu laikotarpiu.

5.5

Įranga atitinka CE
reikalavimus, yra nauja
ir nenaudota
Įrengimo pagaminimo
metai

5.6

Prekės funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės (pildo
Pirkėjas)

Siūlomos Prekės
funkcijų ir/ar
techninių reikalavimų
(rodiklių) reikšmės
(pildo Tiekėjas)

Siūlomos Prekės
atitikimas
reikalavimams
(atitinka/ neatitinka)
(pildo Tiekėjas)

Privaloma
Ne mažiau 70%

Privaloma

Privaloma
Ne ilgiau kaip 24 va.l,
jeigu detalės yra
Lietuvoje ir ne ilgiau
kaip 3 sav., kai detalių
Lietuvoje nėra.
Garantinis laikotarpis
visam įrengimui ne
trumpiau kaip 12 mėn.,
o einamosioms
detalėms ne trumpiau
kaip 2 mėn. nuo
priėmimo perdavimo
akto pasirašymo
Privaloma
Ne anksčiau nei 2019

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Pasiūlymas galioja iki 2020-10-13 d.

Dokumento puslapių skaičius
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Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse
dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros,
ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė
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Priedas Nr.3
(Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas)

(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo
yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, buveinė, kontaktinė informacija,)

KAM: UAB “ACLEAN LT”
DĖL TECHNOLOGINĖS SKALBIMO LINIJOS ĮSIGIJIMO

TIEKĖJO DEKLARACIJA
___________________ (nurodyti datą)
1. Aš, ____________________________ (nurodyti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą
ir pavardę) tvirtinu, kad mano atstovaujama _______ (nurodyti Tiekėjo pavadinimą) dalyvaujanti UAB “ACLEAN LT”
atliekamame Konkurse, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2020-07-20 nėra bankrutavusi, likviduojama, su
kreditoriais sudariusi taikos sutarties, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos. Taip pat jai nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė
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Priedas Nr. 4

(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo
yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, buveinė, kontaktinė informacija,)

KAM: UAB “ACLEAN LT”
DĖL TECHNOLOGINĖS SKALBIMO LINIJOS ĮSIGIJIMO

INFORMACIJA APIE TIEKĖJO ĮVYKDYTAS SUTARTIS
___________________ (nurodyti datą)
1. Aš, ____________________________ (nurodyti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą
ir pavardę) tvirtinu, kad mano atstovaujama _____________________ (nurodyti Tiekėjo pavadinimą) dalyvaujanti
UAB “ACLEAN LT” atliekamame Konkurse, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2020-07-20 per ______ (nurodyti
laikotarpį) metų laikotarpį įvykdė ir/arba vykdo (nurodyti sutarčių skaičių) sutarčių (pateikė, sumontavo ir
paruošė gamybai) dėl ______________________), kur vienos sutarties vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė
yra ne mažesnė kaip 0,3 šiame konkursiniame pirkime siūlomos Prekės vertės be PVM.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

