
1 

 

 
 

KONCERTINĖ ĮSTAIGA VALSTYBINIS DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS „LIETUVA“ 
 

M1 KLASĖS 9 VIETŲ AUTOMOBILIO MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS  
2014- 12- 04 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1.  Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ (toliau – ansamblis) perka  
M1 klasės 9 vietų automobilį. 

1.2. Mažos vertės pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Perkančiosios 
organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) 
paskelbtomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis  (toliau – Taisyklės). 

1.3. Pirkimo  sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme 
vartojamas sąvokas. 

1.4. Pirkimas neskelbiamas, vykdomas apklausos būdu. 
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 
sprendimus dėl Pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.  

1.6. Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš 
jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: vadovo pavaduotojas  Robertas Žukas. tel. (8 5) 213 
98 59, faks. (8 5) 213 9860, el. p. robertas@ansamblis-lietuva.lt. 

1.7. Ansamblis yra PVM mokėtojas. 

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

 2.1. Pirkimo objektas – M1 klasės, naujas 9 vietų automobilis, naujausio gaminamo modelio, 
neeksploatuotas, standartinio aukščio, prailgintos ratų bazės, pagamintas ne anksčiau 2014 m.  (toliau – 
Pirkimas).  
            2.2. Perkamo objekto savybės aprašytos techninėje specifikacijoje (1 priedas).  
             2.3. Pirkimo objektas į dalis neskirstomas, pasiūlymai turi būti teikiami visai nurodytai prekių 
apimčiai.           

3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS  

3.1.   Teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei teikėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, 
tokie pasiūlymai bus atmesti. 

3.2.  Alternatyvių pasiūlymų pateikimas negalimas. 
3.3.  Pasiūlymas Ansambliui turi būti pateiktas el. paštu: robertas@ansamblis-lietuva.lt 
3.4.  Teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.   
3.5.  Siūlomų paslaugų kainos pateikiamos litais ir eurais. 
3.6. Teikėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal šių Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamą pasiūlymo 

formą. 
3.7. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014 m. gruodžio 10 d. 14 val. 00 min. Lietuvos laiku. 

Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.  
3.8.  Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 dienų nuo pasiūlymų  Pirkimui pateikimo termino 

pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek 
numatyta Pirkimo dokumentuose. 
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3.9.  Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Ansamblis turi teisę prašyti, kad teikėjas pratęstų 
jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.  

3.10.  Ansamblis neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių 
pasiūlymas nebuvo gautas ar gautas pavėluotai. Pavėluotai gautas pasiūlymas nepriimamas. 

4. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

4.1. Ansamblis nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.  

5. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

5.1. Nesibaigus pirkimo pasiūlymo pateikimo terminui, Ansamblis savo iniciatyva turi teisę 
paaiškinti (patikslinti) Pirkimo sąlygas, vadovaujantis protingumo kriterijumi nukeldamas pasiūlymo 
pateikimo terminus.  

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR ATMETIMO PRIEŽASTYS 

6.1 Pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Ansamblio viešųjų pirkimų komisija.  
6.2. Gauti pasiūlymai bus nagrinėjami Vytenio g. 50, Vilnius, 2014 m. gruodžio 10 d. 14 val.  

Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems teikėjams ar 
jų atstovams. Teikėjų kvalifikacija nebus tikrinama. 

6.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymo turinio ir pirkimo organizatoriui paprašius, teikėjas privalo 
pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdamas pasiūlymo. Paaiškinimai siunčiami el. pašto adresu: 
robertas@ansamblis-lietuva.lt  Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka 
kainos, išreikštos žodžiais, teisinga laikoma kaina, išreikšta žodžiais. 

6.5. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
6.5.1. buvo pasiūlytos per didelės, Ansambliui nepriimtinos kainos; 
6.5.2. pasiūlymas neatitiko kitų Pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų, ir pirkimo 
organizatoriui prašant pasiūlymo trūkumai ar neaiškumai nebuvo pašalinti ar paaiškinti. 

  6.6. Apie pasiūlymo atmetimą teikėjas bus informuojamas nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną 
darbo dieną nuo sprendimo atmesti pasiūlymą priėmimo. 

6.7. Neatmesti teikėjų pasiūlymai nagrinėjami, vertinami ir lyginami pagal mažiausios kainos 
vertinimo kriterijų.  

Perkančioji organizacija numato derėtis dėl pasiūlytų kainų. Į derybas bus pakviesti visi 
pasiūlymus pateikę tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiks pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
Derybų metu tiekėjams bus pateikta vienoda informacija, nebus ribojamos atskirų tiekėjų galimybės 
pagerinti savo pasiūlymus. Bus surašomas Derybų protokolas, kurį pasirašys komisijos pirmininkas ir 
tiekėjo atstovas. 

6.8.  Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių Pirkimo sąlygų 
nustatyta tvarka. Pirkimo organizatorius, priėmus sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą 
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam teikėjui faksu ar 
elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas teikėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir 
jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šias Pirkimo sąlygas.  

7. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO 

7.1.  Sutartis sudaroma su Konkursą laimėjusiu teikėju nedelsiant. Atidėjimo terminas, 
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 9 d. 3 p. 

7.2.. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama teikėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo 
dokumentuose bei pasiūlyme nustatyti reikalavimai. 
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7.3. Jeigu teikėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, 
iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose 
nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju Ansamblis siūlo sudaryti 
pirkimo sutartį teikėjui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę yra pirmas po teikėjo, atsisakiusio sudaryti 
sutartį. 

8. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 

8.1. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti teikėjo pasiūlymą ir šias Pirkimo sąlygas. 
8.2. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant.  
8.3. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų 

įvykdymo.  
8.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.  
8.5. Sutartyje bus nustatyta perkamų prekių fiksuota kaina ir prekių pristatymo terminas.  
8.6. Ansamblis už prekes sumoka 50  (penkiasdešimt) procentų dydžio avansą nuo bendros 

sutarties vertės. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikia 
avansinio mokėjimo sąskaitą kartu su avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimu – Lietuvos 
Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduotą avansinio mokėjimo grąžinimo garantiją arba 
draudimo bendrovės laidavimo draudimą visai avanso sumai. Avansinio mokėjimo grąžinimo 
užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas (gavęs pirmą rašytinį reikalavimą, garantiją suteikęs 
bankas arba laidavimą suteikusi draudimo bendrovė privalo per 10 darbo dienų sumokėti Ansambliui 
garantijoje arba laidavime nurodytą pinigų sumą. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas turi galioti 
ne trumpiau, kaip iki 2015 m.  gegužės 29 d. 

8.7. Apmokėjimas už prekes atliekamas po įsipareigojimų įvykdymo per 30 kalendorinių dienų nuo 
PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. 

 
 

 
9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

       
9.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos Pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų įstatymo bei kitų poįstatyminių teisės aktų nuostatomis. 
9.2. Ansamblis bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, 

jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Šiuo atveju Ansamblis neprisiima jokių 
įsipareigojimų dėl teikėjų patirtų nuostolių ar žalos atlyginimo, susijusių su pirkimo procedūrų 
nutraukimu. 

9.3. Ansamblis neprisiima jokių įsipareigojimų dėl teikėjų patirtų nuostolių ar žalos atlyginimo, 
susijusių su pasiūlymo atmetimu, taip pat dėl to, kad su teikėju nebuvo sudaryta sutartis. 
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Supaprastinto mažos vertės 9 vietų M1 klasės 
automobilio  pirkimo sąlygų 
Priedas Nr. 1 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
  
Automobilis M1 klasės, 9 vietų, prailgintos ratų bazės. 
 

 
1. Bendrieji reikalavimai 
1.1 Automobilis turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir/ar Europos Sąjungoje galiojančius techninius 
reikalavimus šios klasės automobiliams; 
1.2.  Automobilis turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro  2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,, Dėl produktų, kurių 
viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir 
aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas 
ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 84-4110; 2012, Nr. 118-5957; 2012, Nr. 
120-6041; 2012, Nr. 134-6842): 

      -  automobilio išmetamas anglies dioksidas  neturi viršyti 210 g/km; 
      -  automobiliai turi atitikti EURO 5 teršalų išmetimo standartą; 

         -  turi būti pateikiama informacija, kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų 
naudojimo efektyvumas; 
1.3. Automobilis turi būti naujas, M1 klasės, 9 vietų, naujausio gaminamo modelio, neeksploatuotas, 
standartinio aukščio, prailgintos ratų bazės, pagamintas ne anksčiau 2014 m; 
1.4. Automobilį Tiekėjas turi priregistruoti Pirkėjo vardu; 
1.5. Kartu su automobiliu turi būti pateikta automobilio techninis pasas bei automobilio naudojimo, 
techninio aptarnavimo ir remonto instrukcijos (lietuvių kalba);  
1.6. Automobilis po sutarties pasirašymo  turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki  2015 m.  gegužės 29 d.; 
1.7. Automobilis turi būti pristatytas adresu Vytenio g. 50,  Vilnius,  darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00  
val.  
2. Reikalavimai automobilio kėbului 
2.1. Devynių  vietų  (1 vairuotojo + 8 sėdimos vietos keleiviams  (6 sėdimos vietos keleivių skyriuje + 2 
vietos keleiviams vairuotojo kabinoje); 
2.2. Vairuotojo kabinoje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse, slankiosios durys keleivių skyriuje 
dešinėje pusėje; 
2.3. Galinis įstiklintas į viršų pakeliamas dangtis arba durys su įstiklintais langais;  
2.4. Spalva viena iš gamintojo siūlomų standartinių  „Metalik“; 
2.5. Galinio lango valytuvas ir apiplovimas; 
2.6. Keleivių skyriuje gamykloje standartiškai tamsinti langai;  
2.7. Pilnai įstiklintas keleivių skyrius; 
2.8. Pilkų atspalvių  salonas; 
2.9. Pilna gamyklinė salono (sienų, lubų, statramsčių) apdaila;  
2.10. Kiliminė grindų danga; 
2.11. Lengvai išimamos sėdynės pirmoje ir antroje keleivių salono sėdynių eilėje. (Fiksatorių pagalba, be 
papildomų įrankių). 
3. Reikalaujami matmenys 
3.1. Automobilio ilgis ne mažiau 5290 ne daugiau 5400 mm; 
3.2. Automobilio plotis su veidrodėliais ne mažiau 2270 mm ne daugiau 2290; 
3.3. Automobilio aukštis  ne mažiau 1900 ne daugiau 2030 mm; 
3.4. Ratų bazė (atstumas tarp ašių) ne mažiau 3300 ne daugiau 3500 mm; 
3.5. Bendroji automobilio masė ne daugiau 3500 kg. 
4. Reikalavimai automobilio varikliui 
4.1. Turbodyzelinis su tiesioginio kuro įpurškimo sistema; 
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4.2. Darbinis tūris  nuo 1,5 l  iki  2,5 l; 
4.3. Galingumas – ne mažiau  80 kW; 
4.4. CO norma g/km ne daugiau 210; 
4.5. Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 5. 
5. Reikalavimai automobilio transmisijai 
5.1. Pavarų dėžė – mechaninė, ne mažiau kaip 6+1 pavarų (6 pavaros į priekį, viena – atgal); 
5.2. Priekiniai varantys ratai; 
5.3. Standartinio automobilio rato dydžio atsarginis ratas; 
5.4. Nepriklausoma visų ratų pakaba; 
5.5. Visų ratų diskiniai stabdžiai. Ventiliuojami priekiniai arba priekiniai ir galiniai. 
6. Degalai 
6.1. Degalų padavimo sistema su tiesioginiu įpurškimu; 
6.2. Gamyklos gamintojos pateikiamas kuro sąnaudų vidurkis ne daugiau kaip 8.0l/100km; 
6.3. Dyzelinas; 
6.4.  Kuro bakas ne mažiau kaip 80 l. 
7. Reikalavimai saugumui 
7.1. Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės, saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių 
vietoms;  
7.2. Vairas su vairo stiprintuvu ir  reguliuojama vairo padėtimi; 
7.3. Stabdymo sistema su stiprintuvu, elektroninė stabilumo sistema ESP, įkalnės stabdymo asistentu, 
stabdžių antiblokavimo sistema ABS, arba analogiškos; 
7.5. Imobilaizeris, gamyklinė signalizacija,  atitinkanti draudimo bendrovių KASKO draudimo 
reikalavimus draudžiant tokios klasės automobilius. 
8. Reikalavimai įrangai 
8.1 Pritaikytas  šiaurės Europos klimatinei zonai, eksploatacija iki -35 laipsnių šalčio; 
8.2. Klimato kontrolė  vairuotojo ir keleivių skyriuose; 
8.3. Elektra valdomi stiklų kėlikliai vairuotojo skyriuje; 
8.4. Šildomas galinis langas ir galinio vaizdo išorės veidrodėliai; 
8.5. Centrinis užraktas su distanciniu valdymu; 
8.6. Vairuotojo sėdynės aukščio ir atlošo posvyrio  padėties  reguliavimas; 
8.7. Gamyklinė radijo sistema su CD grotuvu arba USB prievadu; 
8.8. Automobilio borto kompiuteris; 
8.9. Parkavimo sistema  gale, arba priekyje ir gale. 
9. Papildoma įranga 
9.1. Avarinis ženklas; 
9.2. Gesintuvas; 
9.3. Vaistinėlė; 
9.4. Liemenė; 
9.5. Guminiai kilimėliai po kojomis vairuotojo kabinoje; 
9.6. Žieminių padangų komplektas. 
10. Garantija 
10.1. Garantinis aptarnavimas- ne mažiau kaip 24 mėnesiai, be ridos apribojimo;  
10.2. Ne mažiau 10 metų gamintojo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo. 
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Priedas Nr. 2 
 

(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) 
 

Koncertinei įstaigai Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ 
 
 

PASIŪLYMAS 
DĖL M1 KLASĖS, 9 VIETŲ AUTOMOBILIO 

 
____________ Nr.______ 

(Data) 
_____________ 

 
(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 

 
 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 
 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, 
pareigos 

 

Tiekėjo įmonės kodas  
Telefono numeris  
Fakso numeris  
El. pašto adresas  
 
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) 
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)   
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)   
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 
pasitelkti subtiekėją (-us)  

 

 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 

Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“  kvietime pateikti pasiūlymą. 
Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad visa jame pateikta informacija yra teisinga. 
Mes siūlome prekes kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų 

kaina yra tokia: 
1 lentelė 

 
Eil. 
Nr. 

Pirkimo objekto pavadinimas  
(automobilio pavadinimas, markė) 

Kiekis  
Vnt. 

Kaina Litais/Eurais 

Be PVM Su PVM 
1 

 
1 
 

  

VISO litais/eurais: 
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2 lentelė 
 

Siūlomas automobilis visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo techninės 
savybės tokios: 
 
   1.  Automobilis     ____________________________________ 
                                                                        (pavadinimas, markė) 
 
Eil. 
Nr. 

Pirkėjo nurodytos charakteristikos Taip/ne  ir tiksli 
charakteristikos 
reikšmė 

1 2 3 
 
 1 

Automobilis M1 klasės, 9 vietų, naujausio gaminamo modelio, 
neeksploatuotas. 

 

2 Bendroji masė ne daugiau 3500 kg  
3 Pagaminimo metai 2014  

4 
Vietų skaičius: 1 vairuotojo + 8 sėdimos vietos keleiviams  (6 sėdimos 
vietos keleivių skyriuje + 2 vietos keleiviams vairuotojo kabinoje) 

 

PAGRINDINIAI  MATMENYS 
5 Automobilio ilgis: 5290 – 5400 mm.  
6 Plotis (įskaitant veidrodėlius):  2270 – 2290mm  
7 Aukštis: 1900- 2030 mm  
8 Ratų  bazė (tarp ratų ašių) 3300-3500 mm  

KĖBULAS 

9 Vairuotojo kabinoje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse, 
slankiosios durys keleivių skyriuje dešinėje pusėje. 

 

10 Automobilio gale  įstiklintas į viršų pakeliamas dangtis arba durys su 
įstiklintais langais. 

 

11 Spalva viena iš gamintojo siūlomų standartinių  „Metalik“.  
12 Galinio lango valytuvas ir apiplovimas.  
13 Keleivių skyriuje gamykloje standartiškai tamsinti langai.   
14 Pilnai įstiklintas keleivių skyrius. 
15 Pilkų atspalvių  salonas.  
16 Pilna gamyklinė salono (sienų, lubų, statramsčių) apdaila.   
17 Kiliminė grindų danga.  

18 Lengvai išimamos sėdynės pirmoje ir antroje keleivių salono sėdynių 
eilėje. (Fiksatorių pagalba, be papildomų įrankių). 

 

VARIKLIS 
19 Turbodyzelinis su tiesioginio kuro įpurškimo sistema.  
20 Darbinis tūris  nuo 1,5 l  iki  2,5 l.  
21 Galingumas – ne mažiau  80 kW.  
22 CO norma g/km ne daugiau 210.  
23 ES toksiškumo standartas ne žemesnis kaip EURO 5.  

TRANSMISIJA 

24 Pavarų dėžė – mechaninė, ne mažiau kaip 6+1 pavarų (6 pavaros į priekį, 
viena – atgal). 

 

25 Priekiniai varantys ratai.  
26 Standartinio automobilio rato dydžio atsarginis ratas.   
27 Nepriklausoma visų ratų pakaba.  
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28 
Visų ratų diskiniai stabdžiai. Ventiliuojami priekiniai arba priekiniai ir 
galiniai. 

 

DEGALAI 
29 Degalų padavimo sistema su tiesioginiu įpurškimu.  
30 Gamyklos gamintojos pateikiamas kuro sąnaudų vidurkis ne daugiau kaip 

8.0l/100km. 
 

31 Dyzelinas.  
32 Kuro bakas ne mažiau kaip 80 l.  

SAUGUMAS 

33 Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės, saugos diržai 
vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.  

 

34 Vairas su vairo stiprintuvu ir  reguliuojama vairo padėtimi.  

35 
Stabdymo sistema su stiprintuvu, elektroninė stabilumo sistema ESP, 
įkalnės stabdymo asistentu, stabdžių antiblokavimo sistema ABS, arba 
analogiškos. 

 

36 Imobilaizeris, gamyklinė signalizacija,  atitinkanti draudimo bendrovių 
KASKO draudimo reikalavimus draudžiant tokios klasės automobilius. 

 

ĮRANGA 

37 Pritaikytas šiaurės Europos klimatinei zonai. Eksploatacija iki  -35 
laipsnių šalčio. 

 

38 Klimato kontrolė  vairuotojo ir keleivių skyriuose.  
39 Elektra valdomi stiklų kėlikliai vairuotojo skyriuje.  
40 Šildomas galinis langas ir  galinio vaizdo išorės veidrodėliai.  
41 Centrinis užraktas su distanciniu valdymu.  
42 Vairuotojo sėdynės aukščio ir atlošo posvyrio  padėties  reguliavimas.  
43 Gamyklinė radijo sistema su CD grotuvu arba USB prievadu.  
44 Automobilio borto kompiuteris.  
45 Parkavimo sistema  gale, arba priekyje ir gale.  

PAPILDOMA ĮRANGA 
46 Avarinis ženklas  
47 Gesintuvas  
48 Vaistinėlė  
49 Liemenė  
50 Guminiai kilimėliai po kojomis vairuotojo kabinoje.  
51 Žieminių padangų komplektas  
  

GARANTIJA 

51 Gamintojo suteikiama garantija eksploatacijai ne mažesnė 24 mėnesiai 
neribojant ridos. 

 

52 Ne mažiau 10 metų gamintojo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo. 
 

 
APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI 

53 Automobilis  turi atitikti EURO 5 teršalų išmetimo standartą.  
54 Automobilio išmetamas  anglies dioksidas neturi viršyti 210 g/km. 

    
 

 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad 

dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros): 
 

Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 
skaičius 

   
   
   



9 

 

 
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 

 
Eil.
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime 
vartoti žodį „Konfidencialu“) 

Dokumento puslapių 
skaičius 

   
   
   

 

 
 
      
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 
pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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