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I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiaulių lopšelis – darželis ,,Ežerėlis“ perka žaidimų aikštelės įrenginius ir jų
sumontavimą bei įrengimą Šiaulių lopšelio darželio ,,Ežerėlis“ nurodytoje lauko teritorijoje, kurie
turi būti skirti ikimokyklinio ugdymo įstaigai, vaikų edukacinei veiklai lauke vykdyti. (toliau tekste
– Prekės).
1.2. Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu (toliau – Apklausa), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau –
Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais
teisės aktais bei šiomis skelbiamos apklausos sąlygomis (toliau – Apklausos sąlygos).
1.3. Pagrindinės naudojamos sąvokos yra apibrėžtos Įstatyme ir Apraše.
1.4. Skelbiama Apklausa atliekama laikantis dalyvių lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.
1.5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
1.6. Skelbimas apie pirkimą yra paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje (toliau – CVP IS): https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
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1.7. Bet kokia informacija, Apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios
organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
(pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai).
1.8. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai, pateikę Apklausos pasiūlymus, yra
susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus, sutarčių sudarymą
ir vykdymą bei kitais teisės aktais, kurių nuostatos susijusios su bet kokiais tarp Perkančiosios
organizacijos ir dalyviais susiklostančiais santykiais bei šia Apklausa. Su visais Lietuvos
Respublikos
teisės
aktais
galima
susipažinti
internetinėje
duomenų
bazėje
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm, Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje
http://www.vpt.lt.
1.9. Visos Apklausos sąlygos, nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
1.9.1. skelbimas apie pirkimą;
1.9.2. Apklausos sąlygos (kartu su priedais);
1.9.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į dalyvių klausimus (jeigu
bus);
1.9.4. kita CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikta informacija.
1.10. Jeigu CVP IS nepasiekiama, esant jos sutrikimams, tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota
palaikyti Perkančiosios organizacijos atstovė: ūkio dalies vedėja Lidija Fabijanskienė, tel. (8 41) 52
38 27, adresas: Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai.
1.11. Vykdomo pirkimo metu nebus kviečiami Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis
dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovai.
II.PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas nėra skirstomas į atskiras pirkimo dalis. Pasiūlymas turi būti teikiamas
visai Pirkimo objekto apimčiai.
2.2. Prekių kiekiai, privalomi prekių reikalavimai nurodyti apklausos sąlygų 2 priede
„Techninė specifikacija“ ir 3 priede „Sutarties projektas“. Tiekėjams neleidžiama pateikti
alternatyvių pasiūlymų, kuriais laikomi pasiūlymai, kuriuose yra nurodytos kitokios pirkimo
objekto techninės charakteristikos nei yra apibrėžta pirkimo dokumentuose. Dalyvių pateikti
alternatyvūs pasiūlymai nebus nagrinėjami.
2.3. Prekių pristatymo, įrengimo ir sumontavimo terminas iki 2017 m. gruodžio 20 d.
2.4. Prekių pristatymo vieta – Ežero g. 70, Šiauliai. Kartu su prekėmis pristatomi prekių
atitikties dokumentai (sertifikatai, kokybės pažymėjimai ir pan.) ir naudojimosi instrukcijos
originalo ir lietuvių kalbomis.
2.5.Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E.
sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.
2.6. Pirkimo dalyvis atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą ir visus
išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius
turėti įtakos pirkimo objekto kainai, pasiūlymo sumai ar pobūdžiui, pateikimą. Jei pirkimo dalyvis
laimi Apklausą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti siūlomas kainas arba sąlygas,
grindžiamas klaidomis ar praleidimais.
2.7. Pirkimo objektui netaikomi energijos vartojimo ir / arba aplinkos apsaugos reikalavimai.
III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir Tiekėjų kvalifikacija netikrinama.
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IV. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Jei Apklausos procedūrose dalyvauja Tiekėjų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties
kopiją.
4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies
įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis procentais, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos
sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai
organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo
atstovauja Tiekėjų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo bei
pirkimo sutarties vykdymo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu bei su
pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją). Jungtinės veiklos sutarties nuostatos negali būti
keičiamos be Perkančiosios organizacijos sutikimo.
4.3. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad Tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus
geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši Tiekėjų grupė įgautų tam
tikrą teisinę formą.
V. PASIŪLYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI
5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su Apklausos sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS,
pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje
arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip
neatitinkantys Apklausos sąlygų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai.
Perkančioji organizacija reikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu
parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus. Visi
dokumentai, patvirtinantys tiekėjų atitiktį Apklausos sąlygose nustatytiems reikalavimams, kiti
pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti
elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami
dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius,
visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: pdf, jpg, doc ir kt.).
5.3. Pirkimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas) turi būti parengtas lietuvių kalba. Jeigu yra
pateikiamas dokumentas ar jo kopija originalo kalba (ne lietuvių kalba), taip pat turi būti
pateikiamas ir to dokumento vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertimo biuro
antspaudu ir atsakingo vertėjo parašu (jei vertimą tvirtina vertimų biuras) arba vertėjo parašu (jei
vertimą tvirtina individualiai dirbantis vertėjas), arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir
antspaudu. Pasiūlymo parengimo ir pristatymo išlaidas padengia pats tiekėjas.
5.4. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip Tiekėjų grupės narys.
Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba Tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant
kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
5.5. Tiekėjas gali pakeisti ar atšaukti pateiktą pasiūlymą iki pasiūlymo galutinio pateikimo
termino dienos ir valandos. Naujas pasiūlymas dėl pateikto pasiūlymo keitimo pateikiamas bendra
tvarka.
5.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje visuma. Pasiūlyme
turi būti:
5.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal Apklausos sąlygų 1 priedą;
5.6.2. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei pasiūlymą pateikia ne įmonės vadovas)
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);
5.6.3 visų jungtinės veiklos partnerių pasirašyta jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą teikia
Tiekėjų grupė) (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);
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5.6.4. prekių aprašymo dokumentai, kuriuose nurodytos reikalaujamos techninės
charakteristikos. Tiekėjas, užsakovui paprašius turi pateikti dokumentus, įrodančius
parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo
dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir
siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi
siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į
lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti –
spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų
vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių
reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi
pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti
pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5.6.5. bet kuri reikalinga informacija ar kita medžiaga, kurią tiekėjas turi užpildyti ir pateikti
pagal šias Apklausos sąlygas ir jų priedus.
5.7. Prekių kainos pateikiamos eurais. Kainos nurodomos dviejų ženklų po kablelio tikslumu.
Į prekių kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (transportavimo, prekių pristatymo,
įrengimo, sumontavimo, sandėliavimo, dokumentų rengimo, siuntimo, pateikimo per „E. sąskaitą“
sistemą ir kt.). PVM turi būti nurodomas atskirai.
5.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos t.y. iki 2017 m. spalio 27 d. 11 valandos 00 min. Lietuvos laiku.
5.9. Tiekėjai pasiūlyme taip pat turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra
konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė
(gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti
informacijos nurodytos Pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa
pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu
pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, pirkimo organizatorius ar
ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip
konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos
tiekėjo pasiūlyme nėra.
5.10. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus,
dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
5.11. Tiekėjams draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas bus atmesti.
VI. APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
6.1. Apklausos sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos dalyvių iniciatyva, jiems
kreipiantis į Perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai paaiškinti
pirkimo sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Dalyviai turėtų
būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę,
atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus
galima.
6.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali
paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tuo pačiu patikslindama ir paskelbtą informaciją.
6.3. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą
pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai
teikiami Perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas
pakankamu. Paaiškinimai ar patikslinimai turi būti pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
6.4. Jei Perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą,
pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti
paaiškinimus ar patikslinimus.
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6.5. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose
nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo
reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar
patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems pokyčiams,
informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir
paskelbiama prie pirkimo dokumentų.
6.6. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems dalyviams
CVP IS priemonėmis.
6.7. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl Apklausos sąlygų
paaiškinimo.
6.8. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo
užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų,
dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
VII. PASIŪLYMO GALIOJIMAS
7.1. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau
kaip 90 kalendorinių dienų nuo pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas
galioja tiek, kiek numatyta Apklausos sąlygose.
7.2. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymų galiojimo užtikrinimo.
VIII. PASIŪLYMO PATEIKIMO TERMINAI IR TVARKA
8.1. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos, t.y. iki 2017 m. spalio 27 d. 11 valandos 00 min. Lietuvos laiku.
IX. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
9.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, vyks 2017
m. spalio 27 d. 11 val. 45 min. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Ežero g. 70, Šiauliai.
9.2. Jeigu susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais pasiūlyme
nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina,
nurodyta žodžiais.
9.3. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais
pasiūlymais procedūroje, taip pat pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūrose.
9.4. Perkančioji organizacija neteiks informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius
tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.
X. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
10.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti
užšifruotą pasiūlymą, turi:
10.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis
pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame
nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto
svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.
10.1.2. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros
(posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji
organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai
tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi
teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu
elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad
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pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija
oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).
10.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis
pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio
arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti
pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas
užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo
dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip
neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).
XI. DERYBOS
11.1.

Pirkimo metu deramasi nebus.

XII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
12.1 . Tiekėjų pateiktus pasiūlymus vertina Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija.
12.2. Jei tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė netikslius, neišsamius šiuos Apklausos sąlygose
nurodytus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį,
prekių aprašymo dokumentus ar jų nepateikė viešųjų pirkimų komisija privalo paprašyti tiekėjo
patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali
būti trumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos
dienos.
12.3. Jeigu pateiktame pasiūlyme viešųjų pirkimų komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jo
nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymo kainos.
Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis,
tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių ar papildyti kainą naujomis dalimis.
12.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma Pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kaina ar
sąnaudos atrodo neįprastai mažos, pirkimo organizatorius prašo pagrįsti neįprastai mažą kainą ar
sąnaudas., vadovaujantis Įstatymo 57 straipsnio 2 – 3 dalyse nustatyta tvarka. Jei tiekėjas Pirkimo
objekto ar jo sudedamųjų dalių kainos ar sąnaudų nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.
12.4. Tiekėjo pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų
pataisymai, Pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainos ar sąnaudų pagrindimo dokumentai
siunčiami Perkančiajai organizacijai tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
12.5. Viešųjų pirkimų komisija vertina, ar nebuvo pasiūlytos per didelės Perkančiajai
organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu
ji viršija Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiosios
organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.
12.6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir viešųjų pirkimų komisijai paprašius raštu
CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus
nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai
patvirtintas kopijas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis viešųjų pirkimų
komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.
12.7. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų,
patikslintų ar papildytų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto
pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų
reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
12.8. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį,
nustato, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.
12.9. Viešųjų pirkimų komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
12.9.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
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12.9.2. pasiūlymas neatitiko Apklausos sąlygose nustatytų reikalavimų;
12.9.3. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas nepateikė raštiško kainos sudėtinių
dalių pagrindimo arba nepateikė tinkamų neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų;
12.9.4. tiekėjas per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė Apklausos sąlygose
nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą,
jungtinės veiklos sutarties; prekių aprašymo dokumentų;
12.9.5. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų
ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis pirkimo
sąlygose nustatytų reikalavimų;
12.9.6. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai, neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
12.9.7. tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, kurią
Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
12.9.8. Tiekėjui iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties
kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji
organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu
nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o
kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą
atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė
pasiūlymo kainos).
12.9.10. kitais Įstatyme ar Apraše bei šiose Apklausos sąlygose numatytais atvejais.
XIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
13.1 Tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų
13.2. Pasiūlymų kaina bus vertinama eurais.
XIV. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO
14.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi tiekėjų pateiktus pasiūlymus, patikrinusi tiekėjo,
kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, viešųjų pirkimų
komisija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir
laimėjusį pasiūlymą. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo
sąlygose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma kainų didėjimo tvarka. Jeigu kelių
tiekėjų pasiūlymų kainos yra vienodos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio
pasiūlymas pateiktas anksčiau. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu
atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas,
kurio pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir tiekėjo siūloma kaina nėra per
didelė ir Perkančiajai organizacija nepriimtina.
14.2. Perkančioji organizacija, apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie
sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
sprendimo priėmimo, raštu CVP IS priemonėmis praneša pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.
Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį
pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei
nusprendžiama nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), atitinkamame pranešime
nurodomos tokio sprendimo priežastys.
14.3. Pirkimo sutartis sudaroma pagal pirkimo dokumentuose pateiktą sutarties projektą
(Apklausos sąlygų 3 priedas). Sutarties atidėjimo terminas netaikomas.
14.4. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu.
14.5. Pirkimo sutartis, sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, vadovaujantis
Įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu dokumentais,
pasirašytais Paslaugų teikėjo ir Užsakovo įgaliotų asmenų, ir jie bus neatskiriamos sutarties dalys.
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14.6. Viešąjį pirkimą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti sutartį per Perkančiosios
organizacijos nurodytą terminą.
14.7. Jeigu viešojo pirkimo dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, atsiėmė savo
pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu arba, savo pasiūlyme pateikė melagingą informaciją,
kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba iki
Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nesudaro arba bet kokia forma atsisako sudaryti pirkimo
sutartį, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Laimėjusiam viešojo pirkimo dalyviui
atsisakius sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka, Perkančioji organizacija CVP IS
priemonėmis siūlo sudaryti pirkimo sutartį viešojo pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas yra priimtinas
Perkančiajai organizacijai ir kuris pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po viešojo pirkimo dalyvio,
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
14.8. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas ir vieta gali būti papildomai nustatomi atskiru
pranešimu.
14.9. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, informuoja tiekėjus
nedelsiant, po sprendimo priėmimo.
XV. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
15.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Perkančiosios organizacijos
sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo
VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti
skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
15.2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo
sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų
terminų Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios
organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
15.3. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol
bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
_________________________________
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Apklausos sąlygų 1 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas,
juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Šiaulių lopšeliui – darželiui ,,Ežerėlis“
PASIŪLYMAS

ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ
MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
___________________
(Data)
___________________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė,
surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Įmonės kodas/Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi
įmonių kodai
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi
visi adresai/
Pasiūlymą pasirašyti įgalioto asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
El. pašto adresas
Internetinės svetainės adresas
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) apklausos skelbime, paskelbtame CVP IS;
2) apklausos sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti
duomenys yra tikri.
Mes siūlome prekes už tokią kainą:
Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas

Kiekis, vnt.

1.
1.
2.
3.
4.
5.

2
Čiuožykla
Virvinė karstymosi piramidė
Dvivietė lauko supynė
Karuselinė supynė
Stogo tipo karstyklė - pavėsinė

3
1
1
1
1
1

Vieno vnt. Visa kaina,
kaina, Eur Eur be PVM
be PVM
3*4
4

Kaina, Eur be PVM
PVM 21 % Eur
Iš viso kaina, Eur su PVM
Bendra pasiūlymo kaina, su PVM, EUR (žodžiais): __________________________

5
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Į pasiūlymo kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (transportavimo, prekių
pristatymo, sandėliavimo, dokumentų rengimo, siuntimo, pateikimo per „E. sąskaitą“ sistemą ir kt.).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo
priežastis, dėl kurių PVM nemoka._____________________________________
Žemiau pasirašęs tiekėjas arba jo įgaliotas atstovas patvirtina, kad prekės atitinka pirkimo
sąlygose ir jų prieduose nurodytus reikalavimus ir yra pasirengęs per Perkančiosios organizacijos
nurodytą laiką pasirašyti pirkimo sutartį.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus ar specialistus, kuriais bus remiamasi
vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(-ų)
subtiekėjo(-ų) darbuotojai, bet laimėjimo atveju bus įdarbinti (pildyti tuomet, jei pirkimo
sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai ar specialistai):
Subtiekėjo(-ų) pavadinimas(-ai)
Subtiekėjo(-ų) adresas(-ai)
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį
prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkit subtiekėją (us) bei įsipareigojimų dalį procentais
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį
prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkit specialistą
bei įsipareigojimų dalį procentais
Kartu su pasiūlymu pateikiame ir šiuos dokumentus:
Eil.Nr.

Dokumento puslapių
skaičius

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
Eil.Nr.
Pateikto dokumento pavadinimas

Dokumento lapų skaičius

Pastabos:
1) pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasiūlymo kaina (išskyrus kainos sudedamąsias dalis) arba, kad visas pasiūlymas
yra konfidencialus;
2) jei dalyvis šios lentelės neužpildo Perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame
pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos;
3) Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos
konfidencialumą.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
(Tiekėjo arba jo įgalioto
atstovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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Apklausos sąlygų 2 priedas

ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ
MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
1. Pirkimo objektas – Šiaulių lopšelio – darželio ,,Ežerėlis“ lauko žaidimo aikštelių įrengimų
pirkimas, adresu Ežero g. 70, Šiauliai.
Perkančioji organizacija perka lauko žaidimo aikštelių įrengimus su įrengimo ir montavimo
darbais. Įrenginių montavimo vieta: Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ kiemo teritorija, adresu
Ežero g. 70, Šiauliai.
2. Visi aikštelių įrengimai turi būti atvežti, įrengti ir sumontuoti iki 2017 m. gruodžio 20 d.
3. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių aprašymas ir reikalavimai jiems:
1 lentelė
Eilės
Nr.

Mato
vienetas

Įrenginio specifikacija

Kiekis

Čiuožykla

Vnt.

1

Virvinė
karstymosi
piramidė

Vnt.

Čiuožykla, ne žemesnė kaip 90 cm ir ne didesnė kaip
150 cm; Bendras ilgis ne mažiau 250 cm ir ne daugiau
kaip 350 cm, čiuožiamosios dalies plotis ne mažiau 50
cm ir ne daugiau 65 cm.
Čiuožyklos konstrukcija turi būti pagaminta iš HDPE
plastiko plokštės ar jai lygiavertės, kad nebluktų nuo
saulės šviesos, būtų lengvai valomas, ryškios spalvos.
Prieš atsisėdant čiuožimui turi būti įrengtas skersinis
įsikibti, taip pat apsaugantis nuo savaiminio iškritimo.
Čiuožyklos apačioje gali būti ertmė – tunelis
pralindimui.
Ant čiuožyklos užlipti, laiptukai turi būti padengti
abrazyvine arba kita slydimą mažinančia danga.
Varžtai paslėpti plastikiniais dangteliais.
Žaidimų kompleksas turi būti saugiai įrengtas pagal
įrenginio eksploatacijos ir techninius reikalavimus.
Žaidimų kompleksas turi būti atsparus UV spinduliams
ir oro sąlygoms.
Saugos zona ne mažesnė nei 4 kv.m. Apsaugos zona turi
būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis
dangos eksploatavimo techniniams reikalavimams.
Keturių atotampų virvinė karstymosi piramidė su
centriniu stulpu. Piramidė pagaminta ir sintetinės arba
jai analogiškos virvės su metalo šerdimi viduryje, jos
storis turi būti ne mažesnis kaip 16 mm ir ne didesnis
kaip 18 mm. Piramidės stiebas - metalinis, nerūdijančio
plieno arba jam lygiaverčio metalo. Vamzdžio skersmuo
nedidesnis kaip 90 mm, sienelės storis ne daugiau kaip
2 mm. Gaminį sudarantys lynai turi būti tolygiai įtempti
į keturias puses. Visi laipiojimo tinklo lynai turi būti
apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių. Trosų
susikirtimo vietos sujungtos poliamido ar analogiškos
medžiagos apkabomis.
Bendras aukštis, ne mažiau kaip – 250 cm ir ne daugiau
kaip 350cm. Plotas, ne mažiau kaip - 350 cm bet ne
daugiau kaip 430 cm.
Saugos zona ne mažesnė nei 40 kv.m. Apsaugos zona
turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta

Pavadinimas

1.

2.

1
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3.

Dvivietė lauko
supynė

vnt.

4.

Karuselinė
supynė

Vnt.

laikantis dangos eksploatavimo techniniams
reikalavimams.
Sūpynių karkasas pagamintas iš cinkuoto arba
lygiaverčio, milteliniu būdu dažyto lenkto metalo.
Sūpynių konstrukcija turi būti pagaminta iš apvalių ne
mažiau nei 120 mm ir ne daugiau kaip 135mm
skersmens cinkuoto arba lygiaverčio metalo vamzdžių,
sienelių storis turi būti ne mažiau kaip 4mm, nudažytų
milteliniais ryškiais dažais ir atspari oro sąlygoms.
Sūpynės sėdynė pagaminta iš PP virvės, ar jai
analogiškos medžiagos. Supynės sėdynė pakabinta ant
storų segmentų, lynų ar jiems lygiaverčių virvių.
Sūpynės sėdynė supinta, apvali, skersmuo ne mažiau
kaip 1 metras, tad vienu metu ant jos gali suptis keli
vaikai.
Įrenginio išmatavimai:
Ilgis – ne mažesnis kaip 350 cm ir ne didesnis kaip 400
cm. Supynės aukštis ne mažesnis kaip 350 cm ir ne
aukštesnis kaip 400 cm.
Visos konstrukcijos jungiamieji varžtai turi būti
uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai
nesusižeistų. Skersinio ir atraminių kojų sujungimo
mazgai turu būti uždengti plastikiniais gaubtais.
Supynė turi turėti cinkuotus arba jam lygiaverčius
metalinius pamatus, nudažytus milteliniu būdu, kurie
turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų
stabilus, savo ruožtu tai užtikrintų įrenginio nuo
korozijos ir konstrukcijos stabilumą.
Skirta saugiai suptis dviem vaikams nuo 3 m.
Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba
lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploatavimo
techniniams reikalavimams.
Šis lauko įrenginys turi būti metalinis nedalomas
suvirintas rėmas, apdorotas padengtas polimeru, arba
lygiaverčiu dangalu, nudažytas milteliniais atspariais
atmosferos bei fiziniam poveikiui dažais.
Centrinio atraminio vamzdžio skersmuo ne mažesnis
kaip 100 mm ir ne didesnis kaip 120 mm.
Sklandų mechanizmo sukimąsi turi užtikrinti nuo
atmosferos bei fizinio poveikio gerai izoliuoti guoliai.
Karuselės matmenys:
Diametras – 160 cm
Aukštis – ne mažesnis kaip 600 cm ir ne didesnis kaip
700 cm
Karuselės suoliukai sėdėjimui mediniai arba
analogiškos medžiagos, atsparios vandeniui, UV
spinduliams, turi būti padengti medžiaga kuri
sumažintų medienos slydimą.
Pamatas betoninis, įgilintas į gruntą, ne mažiau kaip 1,0
m. Įrenginys turi būti tvirtinamas ant įbetonuotos ašies,
ant kurios užkeliama ir prisukama karuselės
konstrukcija.
Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba

1

1
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5.

Stogo tipo
karstyklėpavėsinė

Vnt.

lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploatavimo
techniniams reikalavimams.
Įrenginys panašus į stogą. Stogo viršuje išdėliotos
kopimo pėdutės. Įrenginys įtvirtinamas į žemę
keturiomis kojomis. Stogelio plokštuminės dalys turi
būti pagamintos iš HDPE plokštės, ar jai analogiškos
spalvotos medžiagos, visiškai neabsorbuoti vandens,
nesigumbuoti, nelūžti. Plokščių paviršius turi būti
lengvai valomas. Kopimo pėdutės pagamintos iš HPL
plokštės ar jai analogiškos medžiagos. Įrenginio
laikančioji konstrukcija turi būti pagaminta iš
nerūdijančio plieno arba jam lygiaverčio metalo
vamzdžių, kurių diametras turi būti ne mažesnis kaip 34
mm, sienelės storis ne daugiau kaip 2 mm, nudažytų
milteliniais dažais ir būti atsparūs oro sąlygoms.
Įrenginyje, kad sužadintų vaikų smalsumą ir pagyvintų
dizainą, gali būti panaudoti dekoratyviniai tūriniai lieto
plastiko elementai: gyvūnų, uolų ar augalų atvaizdais ir
pan. Įrenginio matmenys:
Ilgis - ne mažesnis kaip 200 cm ir nedidesnis kaip 250
cm,
Plotis – ne mažesnis kaip 100 cm ir nedidesnis kaip 150
cm.
Aukštis ne mažesnis kaip 130 cm ir ne didesnis 220cm.
Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba
lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploatavimo
techniniams reikalavimams.

1

4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI VISIEMS ĮRENGINIAMS:
4.1. atsižvelgiant į kiekvieno vaikų žaidimo aikštelei skirto įrenginio funkcinę paskirtį ir
vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, būtina numatyti atitinkamo dydžio saugumo
zonas aplink visus įrenginius;
4.2. visa mediena privalo būti impregnuota, kampai užapvalinti, naudojami sveikatai nepavojingi,
atsparūs saulės ir šalčio poveikio dažai (pozityvių, žaismingų, skirtingų, ryškių spalvų);
4.3. metalinės detalės privalo būti apsaugotos specialiai apdirbtais plastiko elementais,
apsaugančiais vaikus nuo traumų;
4.4. visi metaliniai laikikliai, vamzdžiai ir turėklai turi būti pagaminti iš cinkuoto arba
nerūdijančio plieno ir dažomi milteliniu būdu;
4.5. žaidimų aikštelės įrenginių konstrukcijos turi būti įtvirtintos į betoninį pagrindą su cinkuoto
metalo tvirtinimo detalėmis, prisuktos cinkuotais varžtais;
4.6. perkant du ar daugiau vienodo pavadinimo įrenginių, Tiekėjas pristato skirtingos išvaizdos
įrenginius;
4.7. visa vaikų žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas, turi
turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį pagal Lietuvos higienos normą HN
131:2015, atitikti tarptautinius saugumo ir kokybės standartus EN 1176, turi turėti surinkimo,
naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba;
4.8. įrenginių sumontavimas fiksuojamas perdavimo – priėmimo aktu, kurį pasirašo Tiekėjas ir
Pirkėjo atsakingas darbuotojas. Perdavimo – priėmimo aktą ruošia ir perdavimą organizuoja
savo lėšomis Tiekėjas;
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4.9. garantinių įsipareigojimų (priežiūros ir remonto) terminas - ne mažiau kaip 24 mėnesiai po
vaikų žaidimo įrengimų sumontavimo akto pasirašymo dienos. Per visą garantinį laikotarpį
privalo nekisti įrangos parametrai, bendra įrenginių estetika: spalva, tekstūra, faktūra, formos
ir kitos nebūdingos kokybiškam gaminiui išraiškos deformacijos ar pakitimai;
4.10. garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams ir Pirkėjui pateikus Tiekėjui raštišką
pretenziją, Tiekėjas privalo pašalinti defektus savo lėšomis ne vėliau kaip per 14 (keturiolika)
kalendorinių dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;
4.11. Tiekėjas turi įvertinti visus vaikų žaidimo aikštelės įrenginių pristatymo į nurodytą vietą,
įrengimo darbus ir išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų
technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo
sąskaita;
4.12. susidariusios atliekos ir šiukšlės įrenginių montavimo metu turi būti Tiekėjo lėšomis
išvežamos.
5.
REIKALAVIMAI PAGRINDINĖMS MEDŽIAGOMS IR JŲ NAUDOJIMO SRITYS:
5.1. METALAS – laikančioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas,
apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas
aliuminis arba lygiavertės medžiagos.
5.2. MEDIS – laikančioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN
335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus, dažytos dalys pagal ES standartų EN
71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus – dažai, kurie apsaugo nuo ultravioletinių
spindulių ir atmosferos poveikio.
5.3. PLASTIKAS – laikančioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams, paviršius turi
būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
5.4. AUKŠTO SLĖGIO LAMINATAI – papildomiems konstrukcijos elementams, paviršius turi
būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
5.5. Žaidimo aikštelės įrenginių medžiagos – atitinkančios galiojančius ES standartus bei
pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

___________________________
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Apklausos sąlygų 3 priedas
ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ
PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR.
2017-__Šiauliai
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Ežerėlis“, kurio registruota buveinė yra Ežero g. 70, LT – 76244, atstovaujamas
direktorės Ritos Daubarienės, veikiančios pagal įstatus, (toliau – Pirkėjas), ir
(Pardavėjas) ________________, juridinio asmens kodas ___________, kurio registruota buveinė yra
_________________________, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė) ______________, veikiančio (-ios) pagal
(dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) ____________________(toliau – Pardavėjas), toliau kartu šioje
prekių pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
sudarė šią Žaidimų aikštelės pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl
toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS
1.
Pardavėjas parduoda Žaidimų aikštelės įrenginius, juos pristato, įrengia ir
sumontuoja pirkėjo nurodytose vietose, adresu Ežero g. 70, Šiauliai, atitinkančius Sutarties priede
nustatytus reikalavimus, (toliau – prekės) Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais, o Pirkėjas
už pristatytas ir priimtas kokybiškas prekes atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
II.

SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

2. Sutarties kaina yra _______ Eur (įrašyti kainą skaičiais ir žodžiais), įskaitant pridėtinės
vertės mokestį (toliau- PVM).
3. Sutarties kaina, nurodyta Sutarties punkte, negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo
laikotarpį.
4. Į sutarties kainą įeina visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos (transportavimo, prekių
pristatymo, sandėliavimo, įrengimo, sumontavimo, dokumentų rengimo, siuntimo, pateikimo per
„E. sąskaitą“ sistemą ir kt.), susijusios su tinkamu sutarties vykdymu.
5. Už pristatytas ir faktiškai priimtas prekes Pirkėjas sumoka ne vėliau kaip per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teisingos elektroninės PVM sąskaitos faktūros, kuri turi būti
teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, gavimo dienos. Prekių
perdavimo ir priėmimo metu pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo aktas. Prekių priėmimo perdavimo akte ir PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas šios sutarties numeris. Apmokama
pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą.
III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
6. Pirkėjas įsipareigoja:
6.1. Priimti Pardavėjo pristatytas Prekes, atitinkančias techninėje specifikacijoje
nustatytus reikalavimus, ir Sutartyje nustatyta tvarka už jas atsiskaityti su Pardavėju.
6.2. Aptikus kokius nors neatitikimus PVM sąskaitoje - faktūroje ar gavus su paslėptu
defektu prekes, jei tokios pasitaikytų, pranešti Pardavėjui per 2 (dvi) darbo dienas.
6.3. Pranešti Pardavėjui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą ir atsakingųjų
darbuotojų kontaktinių duomenų pasikeitimus.
6.4. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
7.
Pardavėjas įsipareigoja:
7.1. Savo lėšomis pristatyti, įrengti ir sumontuoti Prekes, atitinkančias techninėje
specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Pirkėjui iki gruodžio 20 d.

16
7.2. Pardavėjas gavęs pranešimą apie reikalavimų neatitinkančias Prekes, tokias Prekes
pakeisti į geras ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų.
7.3. Pranešti Pirkėjui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą ir atsakingų darbuotojų
kontaktinių duomenų pasikeitimus.
7.4. Kad prekės nėra įkeistos, jų disponavimas, valdymas ar naudojimas nėra apribotas,
trečiųjų asmenų pretenzijų dėl prekių nėra.
7.5. Kad Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui
momento.
7.6. Informuoti Užsakovą apie aplinkybes, išskyrus Sutarties 19 punkte nurodytas
aplinkybes, trukdančias tinkamai tiekti prekes, raštu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas nuo
šių aplinkybių atsiradimo dienos. Šis pranešimas neatleidžia Pardavėjo nuo Sutartyje nustatytų
įsipareigojimų įvykdymo.
7.7. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.
Pardavėjas, laiku nepristatęs prekių, atitinkančių techninėje specifikacijoje
nustatytus reikalavimus, sumoka Pirkėjui 0,02 proc. delspinigius, skaičiuojamus nuo nepristatytų
prekių kainos su PVM, už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Prekių perdavimo akte turi būti
nurodytas pradelstų dienų skaičius ir delspinigių suma. Atsiskaitydamas už prekes Pirkėjas
priskaičiuotų delspinigių suma mažins Pardavėjo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą
mokėjimo sumą.
9.
Pardavėjas, neįvykdęs 6.2 punkto reikalavimų, sumoka Pirkėjui 0,02 proc.
delspinigius, skaičiuojamus nuo nepakeistų prekių kainos su PVM, už kiekvieną pradelstą
kalendorinę dieną.
10.
Pirkėjas, laiku neatsiskaitęs už pristatytas kokybiškas prekes, sumoka Pardavėjui
0,02 proc. delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos su PVM, už kiekvieną
pradelstą kalendorinę dieną.
11.
Jeigu Pardavėjas per 10 kalendorinių dienų nuo delspinigių mokėjimo pradžios
nepristatys prekių, atitinkančių techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, tai bus laikoma
esminiu sutarties pažeidimu ir Pirkėjas, apie tai elektroniniu paštu informavęs Pardavėją prieš 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį. Tokiu atveju Pardavėjas
sumoka Pirkėjui 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą ir priskaičiuotus delspinigius. Baudą ir
delspinigius Pardavėjas sumoka Pirkėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties
nutraukimo dienos.
12.
Pirkėjas, pasirašęs Sutartį, bet vėliau ją vienašališkai nutraukęs ne dėl Pardavėjo
kaltės ir apie tai elektroniniu paštu informavęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
moka Pardavėjui 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo
dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos. Ši bauda nemokama, jeigu Sutartis nutraukiama Viešųjų
pirkimų tarnybos nurodymu.
V. SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
12. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki pilno sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo.
13. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai
elektroniniu paštu pranešęs Pardavėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu:
13.1. Pardavėjas pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus ir, nepaisydamas Pirkėjo raštu
pateikto įspėjimo, nepradeda jų tinkamai vykdyti Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.
14. Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai
elektroniniu paštu pranešęs Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas ne dėl
Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų,
nepaisydamas Pardavėjo raštu pateikto įspėjimo.
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15. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
16. Pirkimo sutartis, sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, vadovaujantis VPĮ 89
straipsnio nuostatomis. Sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu dokumentais, pasirašytais
Pardavėjo ir Pirkėjo įgaliotų asmenų, ir jie bus neatskiriamos sutarties dalys.
VI. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
17. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jeigu tokio nevykdymo
arba netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.
Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.
18. Šalis, negalinti tinkamai vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos
aplinkybių, per 3 (tris) kalendorines dienas nuo to momento, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie
šių aplinkybių atsiradimą, privalo raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. Neįvykdžiusi šios pareigos
Šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius tiesioginius nuostolius.
19. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų,
bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai.
VII.

ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

20. Visi ginčai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybomis, o nepavykus taip išspręsti ginčo,
jis nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
VIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
21. Tiekėjas neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims.
22. Šalių susirašinėjimas, informacijos perdavimas ir kita komunikacija vyksta elektroniniu
paštu. Informacija siunčiama šioje sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais.
23. Ši Sutartis, bei jos sąlygos yra konfidencialios, ir Šalys įsipareigoja jų neatskleisti jokiai
trečiai Šaliai. Taip pat Šalys susitaria laikyti konfidencialia ir neatskleisti jokiai trečiai Šaliai bet
kurios informacijos, kuri joms tapo prieinama vykdant savo šia sutartimi prisiimtus
įsipareigojimus.
24. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių. Abu
egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
25. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Sutartis arba atskiros jos
nuostatos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
26. Pirkėjas paskiria kontaktinius asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą: ūkio dalies
vedėją Lidiją Fabijanskienę ( 8 41) 52 38 27
Pirkėjo vardu
Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Įm. K. 290526190
ats./s LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800
Tel. (8-41) 52 38 27
Direktorė Rita Daubarienė
___________________________
(parašas)
A.V.

Pardavėjo vardu
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2017 m.............................. sutarties Nr. ...................
priedas
PREKIŲ KAINOS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil.
Nr.

1.
1.
2.
3.
4.
5.

Prekės pavadinimas

Kiekis, vnt.

2
Čiuožykla
Virvinė karstymosi piramidė
Dvivietė lauko supynė
Karuselinė supynė
Stogo tipo karstyklė - pavėsinė

3
1
1
1
1
1

Vieno vnt. Visa kaina,
kaina, Eur Eur be PVM
be PVM
3*4
4

5

Kaina, Eur be PVM
PVM 21 % Eur
Iš viso kaina, Eur su PVM

Suma žodžiais (Eur su PVM):
ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas – Šiaulių lopšelio – darželio ,,Ežerėlis“ lauko žaidimo aikštelių įrengimų
pirkimas, adresu Ežero g. 70, Šiauliai.
Perkančioji organizacija perka lauko žaidimo aikštelių įrengimus su įrengimo ir montavimo
darbais. Įrenginių montavimo vieta: Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ kiemo teritorija, adresu
Ežero g. 70, Šiauliai.
2. Visi aikštelių įrengimai turi būti atvežti, įrengti ir sumontuoti iki 2017 m. gruodžio 20 d.
3. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių aprašymas ir reikalavimai jiems:
1 lentelė
Eilės
Nr.

Pavadinimas
Čiuožykla

1. .

Mato
vienetas

Įrenginio specifikacija

Kiekis

Vnt.

Čiuožykla, ne žemesnė kaip 90 cm ir ne didesnė
kaip 150 cm; Bendras ilgis ne mažiau 250 cm ir ne
daugiau kaip 350 cm, čiuožiamosios dalies plotis
ne mažiau 50 cm ir ne daugiau 65 cm.
Čiuožyklos konstrukcija turi būti pagaminta iš
HDPE plastiko plokštės ar jai lygiavertės, kad
nebluktų nuo saulės šviesos, būtų lengvai valomas,
ryškios spalvos.
Prieš atsisėdant čiuožimui turi būti įrengtas
skersinis įsikibti, taip pat apsaugantis nuo
savaiminio iškritimo. Čiuožyklos apačioje gali būti
ertmė – tunelis pralindimui.
Ant čiuožyklos užlipti, laiptukai turi būti padengti
abrazyvine arba kita slydimą mažinančia danga.
Varžtai paslėpti plastikiniais dangteliais.
Žaidimų kompleksas turi būti saugiai įrengtas
pagal įrenginio eksploatacijos ir techninius
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2.

3.

Virvinė
karstymosi
piramidė

Vnt.

Dvivietė lauko
supynė

vnt.

reikalavimus. Žaidimų kompleksas turi būti
atsparus UV spinduliams ir oro sąlygoms.
Saugos zona ne mažesnė nei 4 kv.m. Apsaugos
zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė,
paruošta laikantis dangos eksploatavimo
techniniams reikalavimams.
Keturių atotampų virvinė karstymosi piramidė su
centriniu stulpu. Piramidė pagaminta ir sintetinės
arba jai analogiškos virvės su metalo šerdimi
viduryje, jos storis turi būti ne mažesnis kaip 16
mm ir ne didesnis kaip 18 mm. Piramidės stiebas metalinis, nerūdijančio plieno arba jam lygiaverčio
metalo. Vamzdžio skersmuo nedidesnis kaip 90
mm, sienelės storis ne daugiau kaip 2 mm. Gaminį
sudarantys lynai turi būti tolygiai įtempti į keturias
puses. Visi laipiojimo tinklo lynai turi būti
apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių. Trosų
susikirtimo vietos sujungtos poliamido ar
analogiškos medžiagos apkabomis.
Bendras aukštis, ne mažiau kaip – 250 cm ir ne
daugiau kaip 350 cm. Plotas, ne mažiau kaip - 350
cm bet ne daugiau kaip 430 cm.
Saugos zona ne mažesnė nei 40 kv.m. Apsaugos
zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė,
paruošta laikantis dangos eksploatavimo
techniniams reikalavimams.
Sūpynių karkasas pagamintas iš cinkuoto arba
lygiaverčio, milteliniu būdu dažyto lenkto metalo.
Sūpynių konstrukcija turi būti pagaminta iš apvalių
ne mažiau nei 120 mm ir ne daugiau kaip 135mm
skersmens cinkuoto arba lygiaverčio metalo
vamzdžių, sienelių storis turi būti ne mažiau kaip
4mm, nudažytų milteliniais ryškiais dažais ir
atspari oro sąlygoms.
Sūpynės sėdynė pagaminta iš PP virvės, ar jai
analogiškos medžiagos. Supynės sėdynė pakabinta
ant storų segmentų, lynų ar jiems lygiaverčių
virvių.
Sūpynės sėdynė supinta, apvali, skersmuo ne
mažiau kaip 1 metras, tad vienu metu ant jos gali
suptis keli vaikai.
Įrenginio išmatavimai:
Ilgis – ne mažesnis kaip 350 cm ir ne didesnis kaip
400 cm. Supynės aukštis ne mažesnis kaip 350 cm
ir ne aukštesnis kaip 400 cm.
Visos konstrukcijos jungiamieji varžtai turi būti
uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai
nesusižeistų. Skersinio ir atraminių kojų sujungimo
mazgai turu būti uždengti plastikiniais gaubtais.
Supynė turi turėti cinkuotus arba jam lygiaverčius
metalinius pamatus, nudažytus milteliniu būdu,
kurie turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad
įrenginys būtų stabilus, savo ruožtu tai užtikrintų
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4.

Karuselinė
supynė

Vnt.

5.

Stogo tipo
karstyklėpavėsinė

Vnt.

įrenginio nuo korozijos ir konstrukcijos stabilumą.
Skirta saugiai suptis dviem vaikams nuo 3 m.
Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba
lygiavertė, paruošta laikantis dangos
eksploatavimo techniniams reikalavimams.
Šis lauko įrenginys turi būti metalinis nedalomas
suvirintas rėmas, apdorotas padengtas polimeru,
arba lygiaverčiu dangalu, nudažytas milteliniais
atspariais atmosferos bei fiziniam poveikiui dažais.
Centrinio atraminio vamzdžio skersmuo ne
mažesnis kaip 100 mm ir ne didesnis kaip 120 mm.
Sklandų mechanizmo sukimąsi turi užtikrinti nuo
atmosferos bei fizinio poveikio gerai izoliuoti
guoliai.
Karuselės matmenys:
Diametras – 160 cm
Aukštis – ne mažesnis kaip 600 cm ir ne didesnis
kaip 700 cm
Karuselės suoliukai sėdėjimui mediniai arba
analogiškos medžiagos, atsparios vandeniui, UV
spinduliams, turi būti padengti medžiaga kuri
sumažintų medienos slydimą.
Pamatas betoninis, įgilintas į gruntą, ne mažiau
kaip 1,0 m. Įrenginys turi būti tvirtinamas ant
įbetonuotos ašies, ant kurios užkeliama ir
prisukama karuselės konstrukcija.
Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba
lygiavertė, paruošta laikantis dangos
eksploatavimo techniniams reikalavimams.
Įrenginys panašus į stogą. Stogo viršuje išdėliotos
kopimo pėdutės. Įrenginys įtvirtinamas į žemę
keturiomis kojomis. Stogelio plokštuminės dalys
turi būti pagamintos iš HDPE plokštės, ar jai
analogiškos spalvotos medžiagos, visiškai
neabsorbuoti vandens, nesigumbuoti, nelūžti.
Plokščių paviršius turi būti lengvai valomas.
Kopimo pėdutės pagamintos iš HPL plokštės ar jai
analogiškos medžiagos. Įrenginio laikančioji
konstrukcija turi būti pagaminta iš nerūdijančio
plieno arba jam lygiaverčio metalo vamzdžių,
kurių diametras turi būti ne mažesnis kaip 34 mm,
sienelės storis ne daugiau kaip 2 mm, nudažytų
milteliniais dažais ir būti atsparūs oro sąlygoms.
Įrenginyje, kad sužadintų vaikų smalsumą ir
pagyvintų dizainą, gali būti panaudoti
dekoratyviniai tūriniai lieto plastiko elementai:
gyvūnų, uolų ar augalų atvaizdais ir pan. Įrenginio
matmenys:
Ilgis - ne mažesnis kaip 200 cm ir nedidesnis kaip
250 cm,
Plotis – ne mažesnis kaip 100 cm ir nedidesnis
kaip 150 cm.
Aukštis ne mažesnis kaip 130 cm ir ne didesnis
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220cm.
Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba
lygiavertė, paruošta laikantis dangos
eksploatavimo techniniams reikalavimams.
4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI VISIEMS ĮRENGINIAMS:

atsižvelgiant į kiekvieno vaikų žaidimo aikštelei skirto įrenginio funkcinę paskirtį ir vadovaujantis
gamintojo rekomendacijomis, būtina numatyti atitinkamo dydžio saugumo zonas aplink visus
įrenginius;
5.7. visa mediena privalo būti impregnuota, kampai užapvalinti, naudojami sveikatai nepavojingi, atsparūs
saulės ir šalčio poveikio dažai (pozityvių, žaismingų, skirtingų, ryškių spalvų);
5.8. metalinės detalės privalo būti apsaugotos specialiai apdirbtais plastiko elementais, apsaugančiais
vaikus nuo traumų;
5.9. visi metaliniai laikikliai, vamzdžiai ir turėklai turi būti pagaminti iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno
ir dažomi milteliniu būdu;
5.10. žaidimų aikštelės įrenginių konstrukcijos turi būti įtvirtintos į betoninį pagrindą su cinkuoto metalo
tvirtinimo detalėmis, prisuktos cinkuotais varžtais;
5.11. perkant du ar daugiau vienodo pavadinimo įrenginių, Tiekėjas pristato skirtingos išvaizdos įrenginius;
5.12. visa vaikų žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas, turi turėti
atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį pagal Lietuvos higienos normą HN 131:2015,
atitikti tarptautinius saugumo ir kokybės standartus EN 1176, turi turėti surinkimo, naudojimo ir
priežiūros instrukcijas valstybine kalba;
5.13. įrenginių sumontavimas fiksuojamas perdavimo – priėmimo aktu, kurį pasirašo Tiekėjas ir Pirkėjo
atsakingas darbuotojas. Perdavimo – priėmimo aktą ruošia ir perdavimą organizuoja savo lėšomis
Tiekėjas;
5.14. garantinių įsipareigojimų (priežiūros ir remonto) terminas - ne mažiau kaip 24 mėnesiai po vaikų
žaidimo įrengimų sumontavimo akto pasirašymo dienos. Per visą garantinį laikotarpį privalo
nekisti įrangos parametrai, bendra įrenginių estetika: spalva, tekstūra, faktūra, formos ir kitos
nebūdingos kokybiškam gaminiui išraiškos deformacijos ar pakitimai;
5.15. garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams ir Pirkėjui pateikus Tiekėjui raštišką pretenziją,
Tiekėjas privalo pašalinti defektus savo lėšomis ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių
dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;
5.16. Tiekėjas turi įvertinti visus vaikų žaidimo aikštelės įrenginių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo
darbus ir išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems
procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita;
5.17. susidariusios atliekos ir šiukšlės įrenginių montavimo metu turi būti Tiekėjo lėšomis išvežamos.

5.6.

6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

REIKALAVIMAI PAGRINDINĖMS MEDŽIAGOMS IR JŲ NAUDOJIMO SRITYS:
METALAS – laikančioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas,
apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis
arba lygiavertės medžiagos.
MEDIS – laikančioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3
arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus, dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba
jiems lygiaverčių standartų reikalavimus – dažai, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir
atmosferos poveikio.
PLASTIKAS – laikančioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams, paviršius turi būti
apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
AUKŠTO SLĖGIO LAMINATAI – papildomiems konstrukcijos elementams, paviršius turi būti
apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
Žaidimo aikštelės įrenginių medžiagos – atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos
temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
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