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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „AKROLITA“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindamas projektą „Moderniujų technologijų diegimas
įmonėje UAB „Akrolita“, Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0112 (toliau – Projektas), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos
struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti tiltinių akmens apdirbimo staklių centrą ir jo
montavimo darbus.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų administravimo ir finansavimo 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 šio konkurso sąlygomis.
1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis laisvės teikti paslaugas, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio,
skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principų.
1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo
pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.
1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius
pranešimus: Aistė Pupkutė – Markevičienė, tel. nr. +37068740098, el. p. info@akrolita.lt, Taikos g. 58B, Aukštelkai,
LT-82485 Radviliškio r., Lietuvos Respublika.
1.8. Pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus, prekių ženklus ir/ ar technologijas yra tik
rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai ir/ar technologijos gali būti pakeisti lygiaverčiais.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkamas tiltinių akmens apdirbimo staklių centras (toliau - Prekės), kurios kiekis, apimtis, reikalavimai,
techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1
priedas). Tiekėjas kartu turi suteikti visas paslaugas ir darbus tam, jog Pirkėjas galėtų tinkamai naudoti Prekes,
įskaitant, bet neapsiribojant prekių projektavimo paslaugomis, prekių montavimo paslaugomis, prekių paleidimoderinimo darbais, prekių bandomosios eksploatacijos paslaugomis bei įvedimu į eksploataciją, Pirkėjo darbuotojų
mokymais (jeigu taikoma), prekių eksploatacijos ir kitų dokumentų parengimo, prekių eksploatacijos ir kitų
dokumentų parengimo, montavimo darbų užbaigimo, vadovaujantis statybos užbaigimo tvarką (procedūras)
detalizuojančiais teisės aktais ir statybos normatyviniais dokumentais, įskaitant STR 1.11.01:2010 „Statybos
užbaigimas“, prekių pridavimo valstybinėms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus (jei taikoma).
2.2. Įrangos modelio pateikimo rinkai metai negali būti senesni nei 2015 m.
2.3. Pirkimas į dalis neskirstomas.
2.4. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam perkamų Prekių kiekiui.
2.5. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.6. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ir Pirkėjui raštiškai pritarus šio Konkurso sąlygų 2.5. punkte nurodytų
paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau nei iki Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpio
pabaigos, 2021 m. vasario 28 d.
2.7. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Taikos g. 68, Aukštelkai, LT-82485 Radviliškio r., Lietuvos Respublika.
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1.

Teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil.
Nr.
3.1.1.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

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
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.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų arba Tiekėjo
deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų arba Tiekėjo
deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus

3.1.2.

Per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar
vadovavimą
jam,
už
kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių
nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą.

3.1.3.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių,
įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal
šalies, kurioje jis įregistruotas, ar šalies, kurioje yra
perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas
įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant
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socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų
įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų

3.1.4.

3.1.5.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį
Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“
suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo
tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų
momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris
yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o
tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija,
nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime
dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį,
toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu
nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos
praėjo mažiau kaip 3 metai.
Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta
tvarka.

užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad yra įvykdyti nurodyti įsipareigojimai arba
Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo
įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų).
Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).

Tiekėjo registracijos pažymėjimas ir įstatai.

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil. Nr.
3.1.6.

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus
gamintojo atstovas.

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad tiekėjas yra
siūlomų prekių gamintojas arba prekių gamintojo
išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra
oficialus prekių gamintojo atstovas, arba kitas
lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra
oficialus gamintojo atstovas.
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PASTABA: jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje
šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. – 3.1.5. punktuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai,
o šių konkurso sąlygų 3.1.6. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys.
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 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, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Jeigu pasiūlymą pasirašo
tiekėjo įgaliotas asmuo, tuomet su pasiūlymu turi būti pateikiama ir įgaliojimo kopija.
4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis. Jei atitinkami dokumentai
yra išduoti kitomis nei nurodyta kalbomis, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių arba anglų kalbas.
4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas
užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta pirkimo pavadinimas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas
pateiktas neužklijuotame voke.
4.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.4.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą;
4.4.2. užpildyta tiekėjo deklaracija parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priedą;
4.4.3. konkurso sąlygose nurodytus bendruosius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.4.4. konkurso sąlygose nurodytus ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo
reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.4.5. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų
grupė;
4.4.6. detali siūlomos įrangos techninė specifikacija;
4.4.7. 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 pirkimo objektui.
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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. spalio 15 d. 16:00 (Lietuvos Respublikos laiku), paštu arba per kurjerį
arba pristatytas asmeniškai šiuo adresu: Taikos g. 58B, Aukštelkai, LT-82485 Radviliškio r., Lietuvos Respublika. 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 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 paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta
šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą
paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, rangos sutarties reikalavimus ir pan. Į
paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant pristatymo, muitų, sandėliavimo ir kt.).
4.12. Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. 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.
4.13. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus
vykdomas iš naujo, vadovaujantis Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.
4.14. 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 4 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. Jei pirkėjas negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne
vėliau kaip likus 2 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pirkėjas privalo perkelti pasiūlymų pateikimo
terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
šiuos paaiškinimus (patikslinimus).
5.3. 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. Tokie paaiškinimai (patikslinimai)
pateikiami visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai.
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: Aistė
Pupkutė – Markevičienė, tel. nr. +37068740098, el. p. info@akrolita.lt, Taikos g. 58B, Aukštelkai, LT-82485 Radviliškio
r., Lietuvos Respublika.
6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
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6.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu Taikos g. 58B, Aukštelkai, LT-82485 Radviliškio r., Lietuvos
Respublika. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – 2019 m. spalio 16 d. 10:00 (Lietuvos
Respublikos laiku).
6.2. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
6.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiama pasiūlymą
pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina.
6.4. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems
atstovams nedalyvaujant.
6.5. 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.
6.6. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų
atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie
tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą
terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti
pakeisti pasiūlymo, pateikto konkurso metu, esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo
dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši nuostata
netaikoma tikrinant dalyvių kvalifikaciją.
6.8. 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 posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas
neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.9. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, 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:
7.4.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.4.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.4.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant,
nepatikslino jų;
7.4.4. 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 savo pasiūlymo;
7.4.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų, turinčių esminę reikšmę sprendimo
dėl laimėtojo atrinkimo, ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
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7.2.

7.4.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių
dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.
7.4.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
7.4.8. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, pirkėjui
nepriimtinos kainos.
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8.1.
8.2.

Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.
Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
9. DERYBOS

9.1.

Derybos vykdomos nebus.
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. Komisija nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 dienas, praneša pasiūlymus pateikusiems dalyviams apie preliminarią
pasiūlymų eilę, o dalyviams, kurių pasiūlymai atmesti – jų pasiūlymų atmetimo priežastis.
10.3. Komisija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai bus išnagrinėtos
pasiūlymus pateikusių dalyvių pretenzijos ir skundai (jeigu tokių buvo gauta), bet ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų
nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos.
10.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas
laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
10.5. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, raštu
nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
10.6. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto
laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis
sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio
pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10.7. Pirkėjas, priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo arba priėmęs sprendimą nutraukti pirkimą, nedelsdamas,
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui paštu,
faksu arba elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis
11. PRETENZIJŲ PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
11.1. Kiekvienas pirkimu suinteresuotas tiekėjas, kuris mano, kad pirkėjas nesilaikė šių konkurso sąlygų reikalavimų
ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją pirkėjui.
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11.2. Pretenzijos pateikiamos pirkėjui raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti
apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą.
11.3. Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
11.4. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam
tiekėjui.
11.5. Pirkėjas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją dėl laimėjusio tiekėjo paskelbimo, sustabdo pirkimo sutarties
pasirašymo procedūrą, kol pretenzijos bus išnagrinėtos ir priimtas sprendimas.
11.6. Dėl neišnagrinėtos ar netinkamai išnagrinėtos pretenzijos tiekėjas turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka kreiptis į teismą.
12. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
12.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis
sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.
12.2. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
12.3. Tiekėjas užtikrina pateiktos ir instaliuotos Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 12
(dvylika) mėnesių nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
12.4. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos,
taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.
12.5. Už perkamas prekės pirkėjas sumoka 30 proc. avansą nuo sutarties sumos per 10 (dešimt) darbo dienų po
sutarties pasirašymo.
12.6. Tarpinį mokėjimą, kurio bendra suma yra 60 proc. nuo sutarties kainos, pirkėjas sumoka ne vėliau kaip per 15
(penkiolika) kalendorių dienų nuo tiekėjo pranešimo „apie pasirengimą išsiųsti įrangą ne vėliau kaip per 7 (septynias)
kalendorinės dienas nuo šio tarpinio mokėjimo įskaitymo į tiekėjo sąskaitą momento“.
12.7. Ne mažiau kaip 10 proc. nuo sutarties kainos atsikaitymas atliekamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo galutinio
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
12.8. Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,02
proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.
12.9. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
12.9.1 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų
suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams
12.9.2 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose,
laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas
12.9.3 pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos)
prekės, paslaugos ar darbai
12.9.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip
nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
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13.2. 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.
13.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir
tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos
naudojimą, neskelbiami.
13.4. 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, ir
sutarties kainą.
14. PRIEDAI
14.1. Konkurso sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“;
14.2. Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“;
14.3. Konkurso sąlygų 3 priedas „Tiekėjo deklaracija“;
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1 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTO „MODERNIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS ĮMONĖJE UAB „AKROLITA“ (PROJEKTO
KODAS NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0112) TILTINIŲ AKMENS APDIRBIMO STAKLIŲ IR JOS MONTAVIMO
DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. ĮVADINĖ DALIS
1. Projekto vykdytojas
UAB „Akrolita“, UAB (toliau – Pirkėjas), kodas 171359394, buveinės adresas: Taikos g. 68, Aukštelkai, LT82485 Radviliškio r. (kontaktinis asmuo klausimams, susijusiems su šia technine specifikacija – Aistė PupkutėMarkevičienė, tel. nr. +370 687 40098, el. paštas: info@akrolita.lt, vykdo projektą „Moderniujų technologijų
diegimas įmonėje UAB „Akrolita“, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
2. Bendra informacija apie projektą
Projekto esmė.
UAB „Akrolita“ įkurta 1993 m. spalio mėn. ir nuo pat įmonės įkūrimo pradžios vykdomos ir plėtojamos šios
veiklos - granitinių paminklų, jų ruošinių ir kitų granitinių detalių gamyba ir realizavimas, kapaviečių
įrengimas. Įmonė taip pat konsultuoja paminklų pasirinkimo klausimais, projektuoja antkapius, tvoreles ir
bortelius bei gamina pagal individualius klientų užsakymus. UAB „Akrolita“ turi platų aukštos kokybės
įvairiaspalvių granitų pasirinkimą ir visus gaminius gamina pati, be tarpininkų, todėl gali užtikrinti trumpus
darbo atlikimo terminus ir patrauklias kainas. Siekdama modernizuoti gamybinę bazę, didinti darbo našumą
ir efektyvumą, produkcijos kokybę bei pasiūlyti rinkai inovatyvius produktus, UAB „Akrolita“ inicijuoja
projektą „Moderniųjų technologijų diegimas įmonėje UAB „Akrolita““, kurio metu numato įsigyti ir gamybos
procese įdiegti modernią gamybinę įrangą.
Projekto tikslas: Modernizuoti įmonės gamybinę bazę ir didinti darbo našumą.
Projekto uždavinys: Įmonės gamybos procesuose diegti moderniąsias technologijas.
Projekto trukmė. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2019 m. liepos 9 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2021 m. vasario 28 d.

II. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
1. Bendra informacija
Pirkimo objekto aprašymas: Tiltinių akmens apdirbimo staklių centras ir jo montavimo darbai (toliau –
Prekės). Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, tiltinių akmens apdirbimo staklių centrui saugiai
ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, būtų sumontuota Pirkėjo patalpose, įskaitant, bet
neapsiribojant, įrangos pakavimu, krovimu, transportavimu ir draudimu, centro montavimo vietoje esančios
infrastruktūros tinkamu paruošimu, montavimo, paleidimo, derinimo darbais, personalo apmokymu, Pirkėjo
naudojamos įrangos pritaikymo prie įsigyjamo centro darbais.
Įrangos modelio pateikimo rinkai metai negali būti senesni nei 2015 m.
Pirkimo objekto įrengimo vieta: Taikos g. 68, Aukštelkai, LT-82485 Radviliškio r., Lietuvos Respublika.
Pirkimo objekto tiekimo ir montavimo darbų terminas: Prekės turi būti pristatytos ir pilnai įrengtos ne vėliau
kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Reikalavimai pirkimo objektui
Taikomi reikalavimai įrangos modeliui: Įrangos modelio pateikimo rinkai metai negali būti senesni nei 2015
m. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi nurodyti siūlomos įrangos modelio į rinką pateikimo metus.
Requirements for the model of the machine: offered machine can not be launch before year 2015. Supplier
together with the offer should present the year when machine was launched.
REIKALAVIMAI TILTINIŲ AKMENS APDIRBIMO STAKLIŲ CENTRUI / REQUIREMENTS FOR BRIDGE STONE
PROCESSING MACHINE AND IT‘S COMPONENTS
Eil.
Nr.

Parametrai /
Parameters

1.

Darbo
ploto
dydžiai / Working
capacities

2.

Y ašis (išilginis
judesys) / Y axis
(longitudinal
movement)

3.

X ašis (skersinis
judesys) / X axis
(transversal
movement)

Reikalavimai

Requirements

• Y išilginis pjūvis: nuo 2150 mm
• X skersinis pjūvis: nuo 3700 mm
• Z vertikalus pjūvis: nuo 350 mm
• Vertikalaus pjovimo galimybė
(pjūklai nuo 350 iki 625 mm): ne
mažiau kaip 200 mm
• Flanšai Ø 186 mm Ø, vidurys 50/60
mm
• Su nerūdijančio plieno korpusu
• Suvirintas rėmas pagamintas iš
cinkuoto plieno
• Dažyti sijos rėmo elementai
• Išilginis judėjimas (Y ašis)
servovariklio, krumpliaračių,
krumpliaračių su pakreiptais
dantimis ir perdavimo veleno
pagalba
• Poslinkio greitis nuo 40 m/min

•Y longitudinal stroke: from 2150 mm and
UP
•X traverse stroke: from 3700 mm and UP
•Z vertical stroke: from 350 mm and UP
•Vertical sawing capacity (blade from 350
to 625 mm): from 200 mm
•Flanges Ø 186 mm Ø centering 50/60
mm
•With stainless steel housing
•Galvanized steel welded frame
•Painted beam-frame members
•Longitudinal movement (axis Y) thanks
to servomotor, pinions, racks with
inclined teeth and transmission shaft
•Shifting speed from 40 m/min and UP

• Dažyta svirtinė
• Skersinis judėjimas (X ašis) dėka
servovariklio, krumpliaračių stovų
su pasvirusiais dantimis

•Painted traverse carriage
•Transversal movement (axis X) thanks
to servomotor, pinions racks with
inclined teeth

• Poslinkio greitis nuo 40 m / min

4.

5.

6.

7.

Z ašis (vertikalus
judesys) Z axis
(vertical
movement)
C ašis (galvos
sukimasis) / C axis
(head rotation)
A ašis (veleno
variklio
pakreipimas) / A
axis (Spindle motor
tilt)
Veleno variklis /
Spindle motor

8.

Maitinimas
Feedings

9.

Automatinė
centralizuota
tepimo sistema /
Automatic
centralized Oiling
system

10.

11.

/

Įtraukta
elektros
įranga / Electrical
equipment
including

Pagalba ir diagnozė
atliekant techninę
priežiūrą
/
Assistance
and

• Dažyta vertikali svirtinė
• Vertikalus vežimėlio (Z ašies)
pasislinkimas tiesiais bėgiais ir
rutulinėmis trinkelėmis
• Poslinkio greitis nuo 7iki 8 m /
min
•Galvos sukimasis 360 laipsnių (C ašis)
• Veikia servovariklio ir krumpliaračio
perdavimo pagalba
• Veleno variklio pakreipimas nuo 0
iki 90 laipsnių naudojant reduktorių.

•Shifting speed from 40 m/min and UP
•Painted vertical carriage
•Vertical shifting of the carriage (axis Z)
on linear rails and ball pads
•Shifting speed from 7 m/min till 8
m/min
•360 degrees head rotation (axis C)
•Actioned by servomotor and crown-pinion
transmission
•Spindle motor tilt from 0 to 90 degrees
by servo-reducer with reduced distortion

• Variklis ne mažiau 14 Kw (S6)
• Kintamas greitis nuo 800 iki 6000 aps
/ min
• Įtampa: nuo 400 iki 500 V - 50/60 Hz
– neprijungta prie IT tinklo
• Oro filtravimas su automatine
kondensato nubėgimo sistema
• Vandens filtravimas per filtrą,
skirtas centriniam ir išoriniam
drėkinimui.
• Tepimo sistema tiekiama į linijines
kreipiamąsias X, Y, Z, taip pat Z ašies
rutulinius varžtus

•Spindle motor 14 Kw (S6)
•Variable speed from 800 to 6000 rpm/min

• Kontrolės centras su nemažesniu 15
colių spalvotu jutikliniu ekranu, skirta
programuoti X, Y, Z, A ir C
• Rodoma ne mažiau 1/10 matmenų
vizualizacijos
• Ergonominis valdiklis:
- Rankiniam X, Y, Z ir C ašių pasukimui
- Šablonas pradinio taško nustatymui
- Pjūklo paleidimui
• Kryžminio lazerio pozicionavimas
• Žalias padėties nustatymo
spinduliuotės lazeris
• Mašinos valdymas: mašinoje
perduodama programa per USB raktą
arba tinklo kabelį
• Galimybė po pardavimo tarnybai
nuotoliniu būdu valdyti aparatą ir
CADCAM iš bet kurio kompiuterio
internetu.

•Articulated control board with not smaller
than 15 inches color touch screen for
programming in X, Y, Z, A and C
•Displaying not less than 1/10th and
visualization of the dimensions
•Ergonomic pendant controller for:
- Manual shifting of X, Y, Z and C axis
- Template pointing
- Spindle starting
•Positioning cross laser power
•Green positioning beam laser
•Machine control: at the machine, program
transfer via USB key or network cable

•Voltage: 400 to 500 V – 50/60 Hz - IT
network not admitted
•Air filtration with automatic draining
system
•Water filtration by filter for central
watering and external watering
•Oiling system feeding the linear guidings
X, Y, Z as well as Z axis ball screw

•Allows After Sale Service to take remote
control of the machine and of the
CADCAM from any computer via Internet
thanks to a quick and sure connection

diagnosis
by
telemaintenance

12.

Programavimas
Programing

• Apima įrenginyje įdiegtą nuotolinio
ryšio programinę įrangą
• Nemokama konsultacija telefonu

• Rankinis pjovimas naudojantis
nuotolinio valdymo pultu, skirtu naudoti
rankiniu būdu
• Skubus pjovimas (jutiminio ekrano
pagalba)
• Programa, apimanti parametrines
formas, šablonai greitam geometrinių
formų pjovimui
• Paprastas ir greitas valdymas mašinoje
•Pjaustymas: pjaustymas sekant lazerį,
pjaustymas
koordinatėmis,
parametrinių formų pjaustymas, apvalių
stalų pjovimas, pjovimas horizontaliu
disku, pjovimas bet kokiu kampu disku,
paviršiaus formavimas disku.
•Bet kokio laipsnio kampų išpjovimo
siaurapjūklis.
• Gręžimas: paprastas gręžimas, kelių
gręžimų programavimas nukreipiant
juos kryžminiu lazeriu, kelių gręžimų
programavimas parametriniu režimu
/ • Frezavimas: paviršiaus frezavimas,
plokščių frezavimas, nuožulnus drenažo
plokščių
frezavimas,
plokštumos
išlyginimas
• 3D frezavimo programinė įranga:
apdirbimas ir išlyginimas disku pagal
profilio brėžinius:
• Galimybė naudoti programą mašinoje
(jutiklinis ekranas / pelė)
• Importuoti Dxf failus
• Arkos ir linijų valdymas
• Automatinis pjūvių generavimas
• 3D kūrinio vizualizacija
• Galimybė apsaugoti formą dėl per
didelio storio
• Dvigubas pasirinkimo režimas: grafinis
arba su diagrama
• Pasirinktų pjūvių modifikavimas
• Keli pjovimo režimai: praeiti pro šalį,
visiškai pereiti, dvikryptis ar ne
•
Du
išlyginamojo
atstumo
optimizavimo režimai: pagal intervalą
arba didžiausią galimą medžiagos storį
• CN programos generavimas

•Includes the remote connection software
installed on the machine
•Note: no cost of phone calls, only
internet subscription. Functioning without
any problem thanks to firewalls, you just
need to connect the machine to the
Internet.
•Manual (on standard machine): with help
of the remote control for manual use
•Express cut (on standard machine): with
help of the color touch screen and the
EXPRESS CUT program:
•Running program including parametric
shapes, very simple to use
•Possibility to draw thanks to the laser
dimension selection or by coordinates
•Simple and fast operating made available
on the machine
•Cutting: cutting following the laser, cutting
by coordinates, cutting parametric shapes in
moments, cutting of round table, cutting
with horizontal disc, cutting at any angle with
the disc, surfacing with disc
• Any angle cut management made with the
jig-saw
•Drilling: simple drilling, programming of
several drillings by pointing them with the
cross laser, programming of several drillings
in parametric mode
•Milling: surfacing, drainboard milling,
inclined drainboard milling, routing
•3D milling software: roughing and
smoothing of a piece with the disc by
following the profile outlines:
•Possibility to use the application on the
machine (touch screen/mouse)
•Import Dxf files
•Management of the arch and lines
•Automatic generation of the cuts
•3D piece visualization
•Possibility to protect the shape with overthickness
•Double selection mode: graphic or with a
chart
•Modification of the selected cuts
•Several cutting modes: pass by pass, full
pass, bidirectional or not
•Two optimization modes of the smoothing
covered distance: by interval, or material
maximum thickness
•Generation of CN program
•Multi languages

13.

Grindinio/šaligatvio
akmuo / Pavement
/ kerb stone

• Kelios kalbos
•Selection of the unit system metric or
• 2D pjovimo programinė įranga: įdiegta imperial
kompiuteryje
arba
mašinoje
- •2D cutting software: Installed on a
programinė įranga, sukurta tiekėjo.
computer or on the machine – a software
• Galimybė nutografuoti savo plokštes, fully developed by Supplier
kad nustatyti ir pažymėti broką ir vietas •Take pictures of your slabs to detect and
išvengti.
mark the defaults
• Galimybė atitaikyti akmens juostas ir •Do some vein matching to present your
raštus
customer a unique realization before
• Galimybė sukurti parametrinę formą •Create parametric shape or drawing
arba brėžinį
•Cuts optimizing and material saving
• Galimybė optimizuoti medžiagų •Special program for Quartz and ceramic
taupymą
sinks cutting with disc/drilling/ACS System
• Speciali programa kvarco ir keraminių •3D Simulation of cuts and indication of time
kriauklių pjaustymui diskiniu / gręžimo / to process the program
ACS sistema
•Vein module: enables to get visualization of
• 3D pjūvių modeliavimas ir programos the pieces cut with 3D and vein situation.
apdorojimo laiko nurodymas
•2D milling software: 2D software
• Raštų modulis: leidžia vizualizuoti specifically designed for countertops or
pjaustytus gabalus 3D ir raštų simple dimensional workpieces: simple
situacijose.
programming software specially designed for
• 2D frezavimo programinė įranga: 2D use directly from the machine’s touch
programinė įranga, specialiai sukurta screen. Developed 100% internally by
stalviršiams ar paprastiems gaminiams Supplier, this software meets the business
ruošti, dekoravimui ir kapaviečių requirements of decoration and funeral.
įrengimo subtilybėmis. Programavimas Very fast programming through dxf. files
per
dxf.
failų
importavimą, importation, parametric forms, sensoring
parametrinės formos, jutimas lazeriu. with laser machine. Software running under
Programinė
įranga
turi
veikti Windows. The license allows the use of the
„Windows“. Licencija leidžia naudoti software on the machine and on another PC
programinę įrangą įmonės kompiuteryje of your choice.
ir kitame kompiuteryje.
•cutting and milling full 3D software
• Pilnas 3D programinės įrangos
paketui pjaustymui ir frezavimui.
• Fiksuotas stalas: matmenys nuo •Fixed table: dimensions 3660x2000 mm,
3660x2000 mm, cinkuota plokštė, galvanized plate, maxi load not less than
maksimali apkrova ne mažiau kaip 1500 kg
1500 kg
•Composite plate for fixed or tilting table
• Sudėtinė fiksuoto arba pakreipiamo with rubber mat: top plate covered with
stalo su guminiu kilimėliu plokštelė: rubber mat, tilting required
viršutinė plokštė, pilnai padengta •Front doors: manually controlled safety
guminiu kilimėliu, pasvirimo galimybė front doors, distance between doors from
privaloma
3700 mm, prevents access of the operator
• Priekinės durys: atstumas tarp to the working area and protects from
apsauginių durų nuo 3700 mm
projections
• Jutiklinis ekranas: spalvotas jutiklinis •Touchscreen: color touchscreen.
ekranas.
•Softwares:
• Programinė įranga:
•Cut software: adapted touchscreen for
• Pjaustymo programinė įranga: Windows, Positioning of shapes to be cut
pritaikytas jutiklinis ekranas, skirtas with finger directly on the touchscreen of
„Windows“, pirštais pjaustomų formų the machine (Nesting), magic wand pool to
išdėstymas tiesiai ant mašinos calculate automatically the cuts with

jutiklinio ekrano, galimybė modifikuoti
pjūvio parametrus. , parametrų
formos, licencija leidžia naudoti
programinę įrangą kompiuteryje ir
kitame
jūsų
pasirinktame
kompiuteryje, naudoti programinę
įrangą jutikliniame ekrane, mašina turi
veikti
„Windows“
operacinėje
sistemoje
• Išpjaustytas programinis modulis,
skirtas vakuumui valdyti ant darbo
stalo: programinis modulis, valdantis
vakuuminį manipuliatorių, leidžiantį
perdėti supjaustytus gabalus.
• Automatinis arba rankinis skirtingų
vakuuminio manipuliatoriaus zonų
padėties nustatymas
• Frezavimo modulis integruotas į
pjovimo įrangą: laiptinis frezavimas su
frezavimo
antgaliu
apdorojant
medžiagą ant stalo, ši funkcija turi būti
visiškai integruota į pjaustymo
programinės įrangos, įrankių ir
plokščių matavimo prietaisų paketą.
• Formavimo programinė įranga:
leidžia programuoti ir generuoti
vykdomąjį ISO failą pjovimo centre iš
vienos tiesinės arba iš dviejų profilių
(3D profilių), išsaugotų kaip DXF failo,
derinio, galimybė nustatyti skirtingus
ruošinių tipus. , gali būti naudojamas
stalo kompiuterio jutikliniame ekrane
arba asmeniniame kompiuteryje, 3S
pjūvių modeliavimas ir programos
apdorojimo laiko nurodymas

14.

Reikalingos kitos
opcijos / Other
needed options

•
Vakuuminis
manipuliatorius:
maksimali keliamoji galia: ne mažiau
500 kg, maksimalus ruošinių storis ne
daugiau kaip 170 mm. Vakuumas
ankštis sudarytas iš 4 skirtingų formų
ir matmenų nepriklausomų sričių,
kuriomis galima perkelti skirtingų
matmenų,
ruošinių
mašinos
programinė įranga automatiškai
kontroliuoja naudojamą vakuumo
angos zoną (-as): tai leidžia patikrinti
siurbimo arba pūtimo zoną
• Įrankių jutiklis leidžia nustatyti pjūklo
skersmenį, nustatyti frezavimo įrankių
ir gręžtuvų aukštį
• Plokštės skeneris/jutiklis

checking of the strokes, possibility to
modify the parameters of a cut, parametric
shapes, the license allows the use of the
software on the machine and on another
PC of your choice, to use the software on
the touchscreen, the machine must run on
Windows operating system
•Cut software module for handling the
vacuum on working table: software module
managing the vacuum manipulator, allows
the cut pieces movements to optimize
material
•Automatic or manual positioning different
zones of the vacuum manipulator
•Routing contouring module for Cut
software: pieces step cutting routing, done
with a router tool, piece to be processes
has to be lay down on the table, this
function is completely integrated in Cut
software, tool and slab measuring devices
options
•Shaping software: allows to program, and
generate an executable ISO file on the
sawing center, from a single linear or from
a combination of two profiles (3D profiling)
saved as a DXF file, possibility to set
different types of working pieces, can be
used on the touch screen of the table
machine or on PC, 3S simulations pf cuts
and indication of time to process the
program

•Vacuum manipulator: maximum lifting
capacity: not less than 500 kg (112 lb),
maximum work pieces thickness: not more
than 170 mm, the vacuum pod is
composed of 4 independent areas of
various shapes and dimensions to move
the slabs of different dimensions, the
machine software controls automatically
the zone (s) of the vacuum pod to be uses:
it allows checking the suction or the
blowing zone
•Tool sensoring device allows to mesure
the diameter of docs, mesure the height of
milling tools and drills
•Slab sensoring device
•Slab photography taken by digital camera
fixed on the beam of the machine: 1

• Skaitmeninis fotoaparatas plokštės
nuotraukoms,
pritvirtintas
prie
mašinos atramos: nuo 10,0 iki 12,0 M
pixy, 1 laidas tarp fotoaparato ir
kliento kompiuterio ne trumpesnis nei
20 m ilgio
Siauriapjūklis, reikalingas išpjauti
kampą
ir
kvadratines
ar
stačiakampines kriaukles

numerical camera 10,0 M pixy till 12,0 M
pixy, 1 wire between camera and
customer’s computer not shorter than 20
m length
• Jig saw device to cut the angle and
square or rectangular sinks

Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „Akrolita“
PASIŪLYMAS
DĖL PROJEKTO „MODERNIUJŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS ĮMONĖJE UAB „AKROLITA“ (PROJEKTO KODAS
NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0112) TILTINIŲ AKMENS APDIRBIMO STAKLIŲ CENTRO PIRKIMO
_______________________
(Data /Date)
____________________________
(Vieta/Place)
Tiekėjo pavadinimas/Supplier‘s name
Tiekėjo adresas /Supplier‘s address
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė/
representative responsible for offer
Telefono numeris/telephone number
El. pašto adresas /email
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2019 10 07.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.

Eil.
Nr.

1.
2.

3.

4.

Tiltinių akmens
apdirbimo
staklės/Bridge stone
processing machine
and it‘s components
Darbo ploto dydžiai /
Working capacities
Y ašis (išilginis judesys)
/ Y axis (longitudinal
movement)
X ašis (skersinis
judesys) / X axis
(transversal
movement)
Z axis (vertikalus
judesys) Z axis (vertical
movement)

Įrangos sudedamųjų dalių techniniai parametrai pagal techninę
specifikaciją (turi būti įrašomas konkretus parametras) / Technical
parameters of equipment components according to technical
specification (should be written concrete parametrs)

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

C axis (galvos
sukimasis) / C axis
(head rotation)
A ašis (veleno variklio
pakreipimas) / A axis
(Spindle motor tilt)
Veleno variklis /
Spindle motor
Maitinimas / Feedings
Automatinė
centralizuota tepimo
sistema / Automatic
centralized Oiling
system
Įtraukta elektros
įranga / Electrical
equipment including
Pagalba ir diagnozė
atliekant techninę
priežiūrą / Assistance
and diagnosis by
telemaintenance
Programavimas /
Programing
Grindinio/šaligatvio
akmuo / Pavement /
kerb stone
Reikalingos kitos
opcijos / Other needed
options

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – _____________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), PVM sudaro
____________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), bendra pasiūlymo kaina, įskaitant PVM sudaro ____________
EUR (suma skaičiais ir žodžiais).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl
kurių PVM nemokamas:
_______________________________________________________________________________.
Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas/ List of documents
Nr.

Dokumento puslapių skaičius/
Number of document‘s pages

Pasiūlymas galioja 60 dienų.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

Annex 3 „Supplier‘s declaration“/
Konkurso sąlygų 3 priedas „Tiekėjo deklaracija“

SUPPLIER‘S DECLARATION / TIEKĖJO DEKLARACIJA
2019 - - .
Date / Data
Place / Vieta

I ______________________________________________, representative of
Aš ____________________________________________, patvirtinu, kad
(position, name and surname of the representative of supplier)
(tiekėjo atstovo pareigos, vardas, pavardė)
____________________________________________, hereby declare that:
mano atstovaujamas
(name of the supplier)
___________________________________________:
1. The Supplier has not gone bankrupt, is not under liquidation, has not
(tiekėjo pavadinimas)
come to an arrangement with its creditors, has not suspended or 1. Nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos
restricted its operations, and its situation is not the same or similar
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal
under the laws of the country of its registration. No bankruptcy
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam
proceedings, either judicial or out-of-court, have been instituted against
nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne
the Supplier, no forced liquidation or arrangement with creditors is being
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar
sought, or its situation is not the same or similar under the laws of the
susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos
country of its registration.
procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;
2. In the past 5 years the supplier had not been convicted by final 2. Per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
judgement of the participation in, organising or management of a
teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo
criminal organisation, corruption, corruption of an intermediary, bribery,
organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko
fraud, the use of a credit, loan or specific purpose aid otherwise than for
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės
the intended purpose or in the established procedure, credit fraud, nonparamos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
payment of taxes, submission of misleading data about income, profit or
sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie
assets, failure to submit a declaration, report or other document,
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
acquisition or disposal of property obtained through criminal conduct,
dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
and legitimizing money or property obtained through criminal conducts.
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;
3. The supplier has fulfilled his obligations related to tax payment.
3. Yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;
4. The supplier has fulfilled his obligations related to payment of social 4. Yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų

insurance contributions.
The Supplier is not guilty of any serious professional misconduct, which
the Contracting Authority can prove by any legitimate means. The
concept of professional misconduct used in this clause is understood as a
breach of competition, labor, occupational safety and health and
environmental legislation, for which either an administrative sanction
was imposed on the Supplier (being a natural person) or an economic
sanction provided for in the laws of the Republic of Lithuania was
imposed on the Supplier (being a legal entity), where less than one year
has elapsed as of the effective date of the decision on such a sanction.
If the Supplier (being a legal entity) has violated the 5th article of
Republic of Lithuania Law on Competition in this clause it is understood
professional misconduct where less than three years has elapsed as of
the effective date of the decision on such a sanction.
6. The Supplier is the manufacturer of the offered equipment or the official
representative of the equipment manufacturer.
5.

Title/position of the Head of the Supplier or authorised person/
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

mokėjimu;
5. Nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Pirkėjas gali įrodyti bet
kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka
„profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos
pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės
etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos
teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra
paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo
– ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose,
kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis
tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą
laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
6. Yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas

Signature/
Parašas

Name and surname/
Vardas ir pavardė

