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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Metaltonas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "UAB „Metaltonas“
naujų gamybos pajėgumų kūrimas diegiant modernias technologijas" (Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0060)
bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti:
autonatizuotą miltelinio dažymo liniją.
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.
1K-316 (toliau – Taisyklės)
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (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 461.1
punkte nustatyta tvarka.
Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis
susijusius
pranešimus:
direktorius
Marius
Valinčius,
861846641,
marius.valincius@sands.lt, Novatorių g. 6, Vijokliai, LT-76310 Šiaulių r.
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PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama automatizuota miltelio dažymo linija, kurią sudaro šie komponentai: dažymo
kamera tunelinė – 1 vienetas; polimerizacijos-džiovinimo krosnis, dujinė – 1 vienetas; konvejerio
sistema, apjungianti visus mazgus – 1 vienetas; keturių žingsnių paruošimo kamera – 1 vienatas;
rankinė miltelinio dažymo sistema – 2 vienetai; įrangos šefmontažas – 1 vienetas; reversinės
osmozės DEMI vandens paruošimo stotelė – 1 vienetas, taip pat perkama įrangos transportavimo
paslauga, kurių 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. Pirkimas neskirstomas į atskiras dalis.
2.4. Automatizuota miltelinio dažymo linija turi būti pristatyta ir sumontuota iki 2020-06-30.
2.5. Automatizuotos miltelinio dažymo linijos pristatymo vieta – Pakruojo g. 30, LT-76126
Šiauliai.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
3.1.1.
Eil. Nr.

3.1.1.1

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimai
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

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
Valstybės įmonės Registrų centro
arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra
bankrutavęs, likviduojamas, jam
nėra iškelta restruktūrizavimo,
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Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai
procesas ne teismo
priverstinio likvidavimo
su kreditoriais arba
analogiškos procedūros
registruotas, įstatymus

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

tvarka, nėra siekiama
procedūros ar susitarimo
jam nėra vykdomos
pagal šalies, kurioje jis

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
bankroto byla ar vykdomas
bankroto procesas ne teismo
tvarka, nėra siekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar
susitarimo su kreditoriais, arba
išrašas iš teismo sprendimo,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų
iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas.
Pateikiama tinkamai patvirtinta
dokumento 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 metus
arba per laiką nuo jo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą
trumpiau kaip 3 metus) įvykdė
arba vykdo bent 1 (vieną)
panašaus pobūdžio sutartį, kurios
vertė/įvykdytos sutarties dalies
vertė ne mažesnė kaip 0,7
pasiūlymo vertės be PVM.

3.1.2.2

Tiekėjas
patvirtina,
kad
jo
teikiamos prekės atitinka modernių
technologijų statusą.

Kvalifikacijos reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo, neatitinkančio šio
reikalavimo, pasiūlymas
atmetamas

Tiekėjo, neatitinkančio šio
reikalavimo, pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto
asmens pasirašyta (-as) įvykdytos
(-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (čių) sąrašas, nurodant:
1.1. užsakovą;
1.2.
sutarties
vertę/įvykdytos
sutarties dalies vertę;
1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo
datas;
1.4. kontaktinį asmenį.
Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto
asmens
pasirašyta
modernių
technologijų deklaracija.

* Pastabos:

1) 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;
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius
„Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).
3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio
subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkte 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 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
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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 kalba ir (arba) kita kalba.
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta UAB „Metaltonas“, Novatorių
g. 6, Vijoliai, LT-76310 Šiaulių r., Automatizuotos miltelinio dažymo linijos pirkimas, tiekėjo pavadinimas ir
adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“.

Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame
voke.
4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo 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 gali pateikti pasiūlymą tik visoms dalims.
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 m. kovo mėn. 12 d. 10val.. (Lietuvos Respublikos
laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Pakruojo g. 30, LT-76126
Šiauliai, 2 aukštas. 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 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.
4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2020 m. Birželio mėn 12 d. Jeigu pasiūlyme
nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo
dokumentuose.
4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų
jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.14 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 fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
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4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu
prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip
per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems
kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė
prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, 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, faksu.
Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Marius Valinčius tel.nr. +370 618 46641, el. Paštas:
marius.valincius@sands.lt
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2020 m. kovo 12 d. 10 val. 30 min. (Lietuvos
Respublikos laiku) Pirkėjo patalpose, adresu Pakruojo g. 30, LT-76126 Šiauliai. Pradinio
susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai
arba jų įgalioti atstovai. Prieš prasidedant šiai procedūrai Komisijai turi būti pateiktas teisės aktų
reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje.
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.
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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 protingą 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.
6.8 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.
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 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu 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 prekių 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.
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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.
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 naksčiausiai.
9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas
sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo
sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose
nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, 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 Visos pirkimo sutarties sąlygos apibrėžtos konkurso sąlygų priede „Sutarties projektas“.
10.2 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso
sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
10.3 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);
10.4 Pirkimo sutarties įvykdymas bus užtikrinamas numatant tiekėjau delspinigius už sutarties
sąlygų nevykdymą.
10.5 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.5.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo,
tiekėjams;
10.5.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
10.5.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos
naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
10.5.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai
taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
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10.6
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.
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.
11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja
raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su
kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams
ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų
naudojimą, neskelbiami.
12. PRIEDAI
12.1
12.2
12.3
12.4

Techninė specifikacija
Pasiūlymo forma;
Sutarties projektas.
Modernių technologijų deklaracija
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
AUTOMATIZUOTOS MILTELINIO DAŽYMO LINIJOS PIRKIMAS
Tikslas
Šis pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą "UAB „Metaltonas“ naujų gamybos pajėgumų
kūrimas diegiant modernias technologijas" (Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0060). Projekto tikslas –
Modernių technologijų (automatizuotos miltelinio dažymo linijos) diegimas, kuriant naujus gamybos
pajėgumus UAB „Metaltonas“ taip prisidedant prie spartaus Šiaulių apskrities augimo ir vystymosi.
Apimtis
Įmonė siekia įsigyti automatizuotą miltelio dažymo liniją, kurią sudaro šie komponentai: dažymo
kabina (tunelinė), dviguba – 1 vienetas; polimerizacijos-džiovinimo krosnis, dujinė – 1 vienetas;
konvejerio sistema – 1 vienetas; keturių žingsnių paruošimo kamera – 1 vienatas; rankinė miltelinio
dažymo sistema – 2 vienetai; įrangos šefmontažas – 1 vienetas; reversinės osmozės DEMI vandens
paruošimo stotelė – 1 vienetas, taip pat perkama įrangos transportavimo ir sumontavimo paslaugos.
Į UAB „Metaltonas“ tiekėjas turės pristatyti tokias prekes:
Nr.
Prekės pavadinimas
1.
Dažymo kamera tunelinė

Kiekis, vnt.
1

2.

Polimerizacijos-džiovinimo krosnis, dujinė

1

3.

Konvejerio sistema

1

4.

Keturių žingsnių paruošimo kamera

1

5.

Rankinė miltelinio dažymo sistema

2

6.

Įrangos šefmontažas

1

7.

Reversinės osmozės DEMI vandens paruošimo stotelė

1

Kartu su perkamomis prekėmis, perkama įrangos transportavimo ir sumontavimo paslaugos, kadangi
perkamos prekės sudaro automatizuotos miltelinio dažymo linijos komplektą.
Reikalavimai
Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai automatizuotai miltelinio dažymo linijai, jos
komponentams ir garantinio aptarnavimo sąlygos.
1. Automatizuotos miltelinuio dažymo linijos specifikacija
Nr.
1.

Parametras
Reikalaujama reikšmė
Didžiausias dažomos detalės 7000 mm
ilgis
Didžiausias dažomos detalės 2200 mm
aukštis
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Didžiausias dažomos detalės
plotis
Didžiausias dažomos detalės
svoris
Apkrova konvejeriui
Didžiausi galimi dažymo
linijos matmenys
Bendras instaliacijos el.
galingumas ne daugiau
Didžiausias dujų
suvartojimas
Dujinė polimerizacijos
krosnis

Įrangos transporto sistemos
technologinis ciklas

Paruošimo prieš dažymą,
apipurškiant, technologinis
ciklas
Sertifikatų tipas
Įrangos šefmontažo laikas
Garantija

1500 mm
2000 kg/vnt
2000 kg/vežimėliui/5 begiai
L=24 000 mm, B=15800 mm, H=6000 mm
80 kW
400kW
1. Penkių bėgių.
2. Galimybė perskirti į dvi nepriklausomai viena nuo
kitos dirbančias dalis 3 m. ir 4 m.
3. Krosnies darbo rėžimai:
- Dirba visa krosnis 7 m.
- Dirba tik viena krosnies dalis 3m. arba 4m.
- Dirba 3m. dalis ir 4m. dalis nepriklausomai
viena nuo kitos.
1. Detalių sukabinimas ant transporto sistemos.
2. Detalių paviršiaus paruošimas apipurškimu.
3. Džiovinimas pečiuje po paviršiaus paruošimo
4. Detalių aušinimas prieš dažymą
5. Miltelinis dažymas dažymo kameroje
6. Miltelinių dažų polimerizacija krosnyje
7. Natūralus detalių atvėsinimas
8. Detalių nukabinimas
1. Nuriebalinimas – fosfatavimas
2. Plovimas vandeniu
3. Plovimas DEMI vandeniu
4. Pasivacija
CE sertifikatai
1 mėnesis
Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo
linijos sumontavimo dienos.

2. Tunelinės dažymo kameros specifikacija
Nr.
1.

Parametras
Filtrai

2.
3.

Dažų tipas
Dažų panaudojimas
technologiniame cikle

4.
5.

Papildoma ventiliacija
Oro srauto iš kameros

Reikalaujama reikšmė
Dulkių kolektorius su automatiškai valomais filtrais,
filtrai valomi suspausto oro impulsais
Milteliniai dažai
Dažymo metu atsiradęs miltelių perteklius ištraukiamas
per grindyse esančius kanalus. Dulkių kolektoriuje,
milteliai atskiriami į talpas, išvalytas oras grąžinamas į
patalpas
Nereikalinga
Oro srautas iš kameros nukreipiamas per grindyse
esančius kanalus, oro srautas iš kabinos turi būti išvalytas,
kad būtų galima nukreipti į gamybines patalpas
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6.
7.
8.
9.

Transportavimo bėgiai
Apšvietimas viduje
Ventiliatoriai
Darbiniai rėžimai

10.

Darbiniai kameros
matmenys
Durys
Filtrų užsikimšimo daviklis
Sertifikatų tipas

11.
12.
13.

5 vnt. viršuje
Taip
Aliuminės sparnuotės
1. Automatinis, pagal filtrų užsikimšimą (daviklio
pagalba).
2. Automatinis pagal nustatytą laiką.
3. Rankinis
7000x1500x2200mm.
Slankiojančios, priekyje ir gale
Taip
CE sertifikatai

3. Polimerizacijos-džiovinimo krosnies specifikacija

1.

Parametras
Kuro tipas

Reikalaujama reikšmė
Dujinis kuras

2.

Kaitinimo tipas

Netiesioginis dujinis kaitinimas

3.
4.
5.
6.
7.

Maksimali temperatūra
Darbiniai matmenys
Durys
Bėgiai
Darbo rėžimai

8.
9.

Džiovinimo funkcija
Pertvara krosnyje

10.

Termoizoliacija

11.
12.
13.

Durų užraktai
Kompiuterinis valdymas
Nustatymų išsaugojimo
galimybė
Gedimų nustatymas ir
programinės įrangos
atnaujinimo galimybė
nuotoliniu būdu
Sertifikatų tipai

230 Cº
7000x1500x2200 mm
Rankinės priekyje ir gale
5vnt. viršuje
Krosnies darbo rėžimai:
-Dirba visa krosnis 7m.
-Dirba tik viena krosnies dalis 3m. arba 4m.
-Dirba vienu metu 3m. dalis ir 4m. dalis nepriklausomai
viena nuo kitos.
Taip
Išimama su galimybe padalinti krosnį į dvi dalis 3m. ir
4m.
Sienose ne mažiau nei 200mm, lubose ne mažiau nei
300mm
Reguliuojamos jėgos, apsaugantys nuo sprogimo rizikos
Taip
Taip

Nr.

14.

15.

Taip

CE sertifikatai

4. Konvejerio sistemos specifikacija

1.

Parametras
Konvejerio tipas

Reikalaujama reikšmė
Bėginis tiesus, cinkuotas

2.

Bėgių kiekis

Penki

3.

Konvejerio apkrova

2000 kg

Nr.

12
4.
5.
6.
7.
8.

Leistina temperatūra
Traversų užraktai
Traversos
Orinės žarnos
Guoliai

230 ⁰C
Pneumatiniai
Bendras ilgis 7m, su galimybe atskirt į 3m. ir 4m dalis
Atsparios karščiui iki 2500C
Atsparūs karščiui iki 6000C

5. Keturių žingsnių paruošimo kameros specifikacija

1.

Parametras
Vidiniai matmenys

Reikalaujama reikšmė
7000x1500x2200mm

2.

Durys

3.
4.

Bėgių kiekis
Purkštukų išdėstymas

5.
6.
7.

Termoizoliacija
Vidus ir purkštukų
vamzdynas
Pirma talpa

Kameros priekyje ir gale, su apsauga nuo atidarymo
veikimo metu.
Penki
Lubose, tarp bėgių, abejose sienose, grindyse. Tarpai tarp
purkštukų 300x300mm.
Sienos, lubos ne mažiau 40mm
Iš nerūdijančio plieno AISI304, atsparus rūgštims

8.

Antra talpa

9.

Trečia talpa

10.

Ketvirta talpa

11.

Siurbliai

12.

Apsauga nuo vonių turinio
susimaišymo
Nusivarvėjimo laikas tarp
plovimų ciklų
Kietų dalelių filtravimas
Davikliai visose talpose
Gedimų nustatymas ir
programinės įrangos
atnaujinimo galimybė
nuotoliniu būdu
Sertifikatų tipai

Nr.

13.
14.
15.
16.

17.

Ne mažesnė nei 3000ltr.,iš nerūdijančio plieno AISI304
pašildymas dujiniu degikliu per šilumokaitį iki 600C,
degiklio galia ne mažiau 80kw, talpos termoizoliacija ne
mažiau 40mm, atskiras purkštukų vamzdynas.
Ne mažesnė nei 1700ltr.iš nerūdijančio plieno AISI304,
talpos termoizoliacija ne mažiau 40mm.
Ne mažesnė nei 1700ltr.iš nerūdijančio plieno AISI304,
,talpos termoizoliacija ne mažiau 40mm.
Ne mažesnė nei 1700ltr.iš nerūdijančio plieno AISI304,
,talpos termoizoliacija ne mažiau 40mm., pašildymas
elekriniu tenu.
4vnt. Kiekvienai talpai atskiras, iš nerūdijančio plieno
AISI316L, sandarikliai atsparūs rūgštims, galingumas ne
mažiau nei 4kw.
Taip
90 sekundžių
Taip
Indikuoti minimalų ir maksimalų skysčio lygį talpoje
Taip

CE sertifikatai

6. Rankinės miltelinio dažymo sistemos specifikacija

1.

Parametras
Dažų tipas

Reikalaujama reikšmė
Milteliniai dažai

2.

Dažų keitimas

Su išpūtimo sistema

Nr.

13
3.
4.

Reguliuojama
Dažymo programos

5.
6.
7.
8.
9.

Našumas
Dažų žarnos ilgis
Oro sąnaudos prie 4bar.
Maks. oro slėgis
Sertifikatų tipai

Dažų kiekis ir įtampa
Plokštiems paviršiams, sunkiai pasiekiamos vietos,
perdažymas, specifiniams dažams
24kg/val.
Ne mažiau 6m.
Iki 250l/min.
7bar.
CE sertifikatai

7. Reversinės osmozės DEMI vandens paruošimo stotelės specifikacija

1.

Parametras
Talpos

Reikalaujama reikšmė
Iš polimerų

2.

Anglies filtro skalavimas

Automatinis

3.
4.
5.
6.

Demi filtro skalavimas
Regeneracija
Našumas
Sertifikatų tipai

Automatinis
Automatinė nuspaudus mygtuką
2000ltr/val.
CE sertifikatai

Nr.
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 2
PASIŪLYMAS
DĖL AUTOMATIZUOTOS MILTELINIO DAŽYMO LINIJOS PIRKIMO
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- - .
data
Vieta

Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,
pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti datą.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

Prekių/paslaugų/dar
bų pavadinimas

Kiekis

1
1.

2
Dažymo
kamera
tunelinė
Polimerizacijosdžiovinimo krosnis,
dujinė
Konvejerio sistema,
apjungianti
visus
mazgus
Keturių
žingsnių
paruošimo kamera
Rankinė
miltelinio
dažymo sistema
Įrangos šefmontažas
Reversinės osmozės
DEMI
vandens
paruošimo stotelė
Įrangos
transportavimo
paslauga

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

2

2

1
1

1
1

1

1

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Mato
vnt.

Vieneto
kaina,
Eur (be
PVM)
5

Vieneto
kaina,
Eur (su
PVM)
6

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)

Kaina, Eur
(be PVM)

Kaina, Eur
(su PVM)

7

8

15
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų
savybės tokios:
Eil.Nr.
1

Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai
2

1.
1.1.

Dažymo kamera tunelinė
Dulkių kolektorius su automatiškai valomais
filtrais, filtrai valomi suspausto oro impulsais
Milteliniai dažai
Dažymo metu atsiradęs miltelių perteklius
ištraukiamas per grindyse esančius kanalus.
Dulkių kolektoriuje, milteliai atskiriami į talpas,
išvalytas oras grąžinamas į patalpas
Papildoma ventiliacija
Oro srautas iš kameros nukreipiamas per
grindyse esančius kanalus, oro srautas iš kabinos
turi būti išvalytas, kad būtų galima nukreipti į
gamybines patalpas
Transportavimo bėgiai - 5 vnt. viršuje
Apšvietimas viduje
Ventiliatoriai - aliuminės sparnuotės
Darbiniai rėžimai
1. Automatinis, pagal filtrų užsikimšimą
(daviklio pagalba).
2. Automatinis pagal nustatytą laiką.
3. Rankinis
Darbiniai kameros matmenys 7000x1500x2200mm.
Durys - Slankiojančios, priekyje ir gale
Filtrų užsikimšimo daviklis
CE sertifikatai
Polimerizacijos-džiovinimo krosnis, dujinė
Dujinis kuras
Netiesioginis dujinis kaitinimas
Maksimali temperatūra - 230 Cº
Darbiniai matmenys - 7000x1500x2200 mm
Durys - Rankinės priekyje ir gale
Bėgiai - 5vnt. viršuje
Darbo rėžimai:
-Dirba visa krosnis 7m.
-Dirba tik viena krosnies dalis 3m. arba 4m.
-Dirba vienu metu 3m. dalis ir 4m. dalis
nepriklausomai viena nuo kitos.
Džiovinimo funkcija
Pertvara krosnyje
Termoizoliacija: Sienose ne mažiau nei 200mm,
lubose ne mažiau nei 300mm
Durų užraktai: Reguliuojamos jėgos,
apsaugantys nuo sprogimo rizikos
Kompiuterinis valdymas

1.2
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4
2.5
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Rodiklių reikšmės
3
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Eil.Nr.
1

Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai
2

2.13.
2.14.

Nustatymų išsaugojimo galimybė
Gedimų nustatymas ir programinės įrangos
atnaujinimo galimybė nuotoliniu būdu
Sertifikatų tipai
Konvejerio sistema, apjungianti visus mazgus
Konvejerio tipas - Bėginis tiesus, cinkuotas
Bėgių kiekis - Penki
Konvejerio apkrova - 2000 kg
Leistina temperatūra - 230 ⁰C
Traversų užraktai - Pneumatiniai
Traversos: Bendras ilgis 7m, su galimybe atskirt
į 3m. ir 4m dalis
Orinės žarnos - Atsparios karščiui iki 2500C

2.15.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12
4.13.
4.14.

Guoliai - Atsparūs karščiui iki 6000C
Keturių žingsnių paruošimo kamera
Vidiniai matmenys - 7000x1500x2200mm
Durys: Kameros priekyje ir gale, su apsauga nuo
atidarymo veikimo metu.
Bėgių kiekis - Penki
Purkštukų išdėstymas: Lubose, tarp bėgių,
abejose sienose, grindyse. Tarpai tarp purkštukų
300x300mm.
Termoizoliacija - Sienos, lubos ne mažiau 40mm
Vidus ir purkštukų vamzdynas: Iš nerūdijančio
plieno AISI304, atsparus rūgštims
Pirma talpa: Ne mažesnė nei 3000ltr.,iš
nerūdijančio plieno AISI304 pašildymas dujiniu
degikliu per šilumokaitį iki 600C, degiklio galia
ne mažiau 80kw, talpos termoizoliacija ne
mažiau 40mm, atskiras purkštukų vamzdynas.
Antra talpa: Ne mažesnė nei 1700ltr.iš
nerūdijančio plieno AISI304, , talpos
termoizoliacija ne mažiau 40mm.
Trečia talpa: Ne mažesnė nei 1700ltr.iš
nerūdijančio plieno AISI304, , talpos
termoizoliacija ne mažiau 40mm.
Ketvirta talpa: Ne mažesnė nei 1700ltr.iš
nerūdijančio plieno AISI304, , talpos
termoizoliacija ne mažiau 40mm., pašildymas
elekriniu tenu.
Siurbliai: 4vnt. Kiekvienai talpai atskiras, iš
nerūdijančio plieno AISI316L, sandarikliai
atsparūs rūgštims, galingumas ne mažiau nei
4kw.
Apsauga nuo vonių turinio susimaišymo
Nusivarvėjimo laikas tarp plovimų ciklų - 90
sekundžių
Kietų dalelių filtravimas

Rodiklių reikšmės
3
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Eil.Nr.
1

4.15.
4.16.
4.17.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Eil.
Nr.

Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai
2

Rodiklių reikšmės
3

Davikliai visose talpose: Indikuoti minimalų ir
maksimalų skysčio lygį talpoje
Gedimų nustatymas ir programinės įrangos
atnaujinimo galimybė nuotoliniu būdu
CE sertifikatai
Rankinė miltelinio dažymo sistema
Milteliniai dažai
Su išpūtimo sistema
Reguliuojama - Dažų kiekis ir įtampa
Dažymo programos: Plokštiems paviršiams,
sunkiai pasiekiamos vietos, perdažymas,
specifiniams dažams
Našumas - 24kg/val.
Dažų žarnos ilgis - Ne mažiau 6m.
Oro sąnaudos prie 4bar. - Iki 250l/min.
Maks. oro slėgis - 7bar.
CE sertifikatai
Reversinės osmozės DEMI vandens
paruošimo stotelė
Talpos - Iš polimerų
Anglies filtro skalavimas - Automatinis
Demi filtro skalavimas - Automatinis
Regeneracija: Automatinė nuspaudus mygtuką
Našumas - 2000ltr/val.
CE sertifikatai
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:
Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją
Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.
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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Konkurso sąlygų priedas Nr. 3
PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr.
(data, vieta)
UAB Metaltonas (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas direktoriaus............................................, veikiančio pagal
įmonės įstatus iš vienos pusės, ir
.................................................... (toliau – Pardavėjas, o Pirkėjas ir Pardavėjas kartu - Šalys), atstovaujama
direktoriaus ................................................................... veikiančio pagal įmonės nuostatus, iš kitos pusės,
sudarė šią sutartį dėl prekių pirkimo - pardavimo (toliau – Sutartis):
1. Sutarties dalykas
1.1. Pardavėjas įsipareigoja, laikydamasis Sutarties ir jos priedų nuostatų, pateikti šias Pirkėjo užsakytas
prekes:
1.1.1. Miltelinio dažymo įranga, kurios specifikacija pateikiama sutarties Priede Nr.1 (toliau Prekės).
1.2. Pirkėjas įsipareigoja, laikydamasi Sutarties ir jos priedų nuostatų, priimti Prekes ir atsiskaityti su
Pardavėju.
2. Kaina ir atsiskaitymo tvarka
2.1. Už šios Sutarties 1.1. p. nurodytas Prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui .......................... Eur
(........................................... eurai ir .....ct.) įskaitant PVM (toliau – Kaina). Prekių Kaina
sumokama, laikantis žemiau nurodytos tvarkos:
2.1.1.Pirkėjas prieš Pardavėjui pradedant vykdyti Sutartį privalo sumokėti 30 % (trisdešimt procentų)
Kainos. Pardavėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikti
Pirkėjui išankstinio apmokėjimo sumos dydžio banko garantiją arba avanso draudimą;
2.1.2.dar 60 % (šešiasdešimt procentų) Kainos turi būti sumokama prieš perduodant vežėjui. Likus 5
(penkiom) darbo dienom iki mokėjimo Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui išankstinio
apmokėjimo sumos dydžio banko garantiją arba avanso draudimą;
2.1.3.Likusi Prekių Kainos dalis turi būti sumokama per keturiolika (14) dienų po Prekių pateikimo,
įrangos sumontavimo ir paleidimo.
2.2. Sutarties 2.1. p. nurodyta Kaina, galioja 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo. Jeigu per
šiame punkte nurodytą terminą nėra gaunamas Sutarties 2.1.1. p. nurodytas mokėjimas, Pardavėjas
turi teisę nutraukti sutartį.
2.3. Prekės yra Pardavėjo nuosavybė iki visiško Pirkėjo atsiskaitymo su Pardavėju.
2.4. Pirkėjui atsisakius priimti kokybiškas Prekes, arba delsiant Prekes atsiimti ilgiau nei 30 (trisdešimt)
dienų, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti Pirkėją sumokėti 50 % (penkiasdešimt procentų) dydžio
baudą, skaičiuojamą nuo bendros Kainos. Pardavėjas turi teisę be atskiro rašytinio pranešimo
įskaityti Pirkėjo mokėtiną baudą su bet kokiais Pirkėjo atliktais mokėjimais ar priešpriešiniais
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reikalavimais. Baudos sumokėjimas neatleidžia nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Pirkėjui
sumokėjus baudą, Pirkėjas Pardavėjo vienašališku rašytiniu sprendimu gali būti atleidžiamas nuo
pareigos sumokėti Kainą, tokiu atveju Prekės lieka Pardavėjo nuosavybe.
2.5. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo
atsiskaitomojoje sąskaitoje banke arba Pirkėjui įnešus grynuosius pinigus į Pardavėjo kasą. Šalys
sulygsta, kad Pirkėjui atliekant mokėjimus Pardavėjui, nesvarbu, kokia mokėjimų paskirtis bus
nurodoma mokėjimo pavedime, mokėjimai bus įskaitomi LR CK 6.54 str. nurodyta eilės tvarka.
3. Kitos Sutarties sąlygos
3.1. Pardavėjas įsipareigoja Sutarties 1.1. p. nurodytas Prekes pateikti Pirkėjui per 26(dvidešimt šešias)
savaites po Sutarties 2.1.1. p. nurodyto mokėjimo gavimo ir brėžinių patvirtinimo. Brėžiniuose
Pardavėjas nurodo tikslią įrangos išdėstymo schemą, komunikacijų (elektros, dujų, nuotekų,
vandens, suspausto oro) privedimo taškus ir reikalingus maksimalius galingumus. Pardavėjas
užsakymą pradeda vykdyti gavęs Sutarties 2.1.1. p. nurodytą mokėjimą, bet PRISTATO ne ankščiau
nei bus gautas Sutarties 2.1.2. p. nurodytas mokėjimas.
3.2. Prekės Pardavėjas savo sąskaitą pristato Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje. Per 2 (dvi) darbo dienas
po Prekių pateikimo, Pardavėjas suderina su Pirkėju įrangos sumontavimo - paleidimo laiką.
3.3. Prekėms suteikiama 24 (dvidešimtketuri) mėnesių garantija. Garantijos terminas pradedamas
skaičiuoti nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija taikoma Prekių
kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantiniai įsipareigojimai taikomi tik po
pilno atsiskaitymo už Prekes (tai neįtakoja garantijos termino skaičiavimo).
Darbai ir
remontuojamos ar keičiamos dalys yra nemokamos, jei pripažįstamas garantinis remontas.
3.4. Prekių sumontavimas/paleidimas atliekamas pagal suderintą grafiką su Pirkėju.
3.5. Prekių kokybė ir komplektacija turi atitikti šios Sutarties 1 priedo sąlygas. Pirkėjas, priimdamas
Prekes Pardavėjo atstovo ar Prekes pristačiusio asmens akivaizdoje, privalo patikrinti ar pateiktos
Prekės (pavadinimas, kiekis, komplektacija) bei PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta informacija
(Prekės pavadinimas, kiekis, komplektacija, kaina) atitinka Sutarties bei jos Priedo Nr.1 sąlygas. Taip
pat Pirkėjas privalo patikrinti ar nėra pažeista Prekių pakuotė ir ar nėra kitų akivaizdžių Prekių
trūkumų. Pastebėjus Prekių trūkumus ir/ar neatitikimus PVM sąskaitose faktūrose, Pirkėjas privalo
tai nurodyti Prekių Priėmimo – perdavimo akte. Vėlesnės pretenzijos dėl aukščiau nurodytų
aplinkybių, kurios turėjo būti patikrintos Prekių priėmimo momentu, nepriimamos. Jeigu Prekių
trūkumai, kurių buvo neįmanoma pastebėti priimant Prekes, Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenziją
raštu dėl Prekių neatitikimo šios Sutarties sąlygoms ir po Prekių perdavimo – priėmimo akto
pasirašymo momento. Jeigu pretenzijos pagrįstos, Pardavėjas įsipareigoja per 30 (trisdešimt) darbo
dienų nuo pretenzijos gavimo dienos pakeisti Prekę, pateikti trūkstamas Prekes, ištaisyti Prekių
trūkumus. Prekių trūkumų šalinimo, atlikto Pirkėjo iniciatyva, išlaidos atlyginamos tik tuo atveju,
jeigu trūkumų šalinimo darbai buvo atliekami asmens, kuris buvo raštu suderintas su Pardavėju, ir
pagal Pardavėjo raštu patvirtintą sąmatą. Jeigu Pardavėjas raštu nenurodo kitaip, nekokybiškos
Prekės Pardavėjui turi būti grąžinamos Pirkėjo jėgomis ir sąskaita, negrąžinus nekokybiškų Prekių
Pardavėjas neprivalo vykdyti įsipareigojimų, nurodytų šiame Sutarties punkte.
4. Atsakomybė
4.1. Jeigu Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekes ilgiau nei 10(dešimt) dienų, Pirkėjui pareikalavus,
Pardavėjas moka 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną dieną nuo Prekių, kurias
delsiama pristatyti, kainos.
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4.2. Jeigu Pirkėjas vėluoja atsiimti Prekes ilgiau nei 5 (penkias) dienas, Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas
moka 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną dieną nuo Prekių, kurias delsiama
atsiimti, kainos.
4.3. Pirkėjas laiku nesumokėjęs už Prekes, Pardavėjui moka 0,02 % dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo
skolos sumos. Palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną padelstą atsiskaityti dieną iki visiško
atsiskaitymo su Pardavėju.
4.4. Papildomos Pardavėjo išlaidos, susijusios su susidariusio įsiskolinimo iš Pirkėjo susigrąžinimu, yra
dengiamos Pirkėjo sąskaita.
5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir galioja iki tinkamų Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
5.2. Šalys įsipareigoja laikyti šios Sutarties nuostatas bei Sutarties pagrindu perduodamą informaciją
konfidencialia ir neatskleisti Sutarties turinio jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies
sutikimo.
5.3. Visi šios Sutarties priedai, papildymai bei pakeitimai yra neatskiriama pačios Sutarties dalis. Sutartis
gali būti pakeista ar papildyta atskiru rašytiniu Šalių pasirašytu susitarimu.
5.4. Sutartis, kartu su Priedais, sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po
vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai. Priedai yra neatsiejamos šios Sutarties dalys.
5.5. Ši Sutartis yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šalys susitaria, kad bet kokie ginčai ar
reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja bus sprendžiami derybų keliu. Šalims per 14
(keturiolika) dienų nepasiekus susitarimo, ginčai bus sprendžiami teismingumą nustatant pagal
Pardavėjo registruotos buveinės adresą.
5.6. Šalys susitaria, kad tinkamai pateikta ir gauta yra laikoma informacija (pranešimai, įspėjimai ir kita),
pateikta raštu elektroniniu paštu, faksu, išsiųsta registruotu laišku ar įteikta asmeniškai Sutartyje
numatytam asmeniui, jeigu pačioje Sutartyje nėra aiškiai įvardintas konkretus informacijos teikimo
būdas vienu ar kitu atveju. Šalys patvirtina, kad Pasirašyta ir šioje Sutartyje nurodytais rekvizitais
(faksu arba el. paštu) atsiųsta Sutartis turi rašytinės sutarties galią.
Priedai:
1. Prekių specifikacija ir komplektacija.
Šalių juridiniai adresai, rekvizitai
PIRKĖJAS

PARDAVĖJAS

Pavadinimas:

Pavadinimas:

Juridinio
asmens
kodas:
PVM mokėtojo kodas:

Juridinio asmens kodas:

Buveinės adresas:

Buveinės adresas:

Tel.:

Tel.:

Faks.:

Faks.:

El. p.:
A/S Nr.:

El. p.:
A/s Nr.:

PVM mokėtojo kodas:

21
(atstovo: pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

(atstovo: pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.
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Priedas Nr. 1
Prie Pirkimo – Pardavimo sutarties Nr. ..............................
ČIA paprastai įtraukiame visą informaciją iš komercinio pasiūlymo, kur nurodyti techniniai
parametrai, komplektacija, kas įeina į kaina ir kas kainuoja papildomai ar turi būti atliktą pirkėjo.
PIRKĖJAS
Pavadinimas:

(atstovo: pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

PARDAVĖJAS
Pavadinimas:

(atstovo: pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 4

Tiekėjo pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, kontaktai

MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ DEKLRACIJA
Data, adresas

Patvirtiname, kad įmonės________________parduodama įranga:______________________,
kurios naujas modelis arba modernizuotas modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau kaip prieš trejus
metus.

Tiekėjo vadovas arba įgaliotas asmuo

