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Perkama rėmelių lankstymo ir absorbento užpylimo įranga.
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administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų
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m. gegužės 8 d. 16:00 (Lietuvos Respublikos laiku), paštu arba per kurjerį
arba pristatytas asmeniškai šiuo adresu: Pramonės g. 11, LT-94102,
Klaipėda,
Lietuvos Respublika.
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Glassbel Baltic" (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindamas projektą „Moderniųjų technologijų
diegimas optimizuojant UAB „Glassbel Baltic“ gamybą“, Nr. 3.3.1-LVPA-K-850-01-0129 (toliau – Projektas), bendrai
finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti rėmelių
lankstymo ir absorbento užpylimo įrenginį.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis
kodeksas), kitais teisės aktais bei šio konkurso sąlygomis.
1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis laisvės teikti paslaugas, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio,
skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principų.
1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo
pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.
1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius
pranešimus: Tomas Lenkimas, tel. nr. +370 (620) 70 507, el. p. t.lenkimas@glassbel.com, Pramonės g. 11, LT-94102,
Klaipėda.
1.8. Pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus, prekių ženklus ir/ ar technologijas yra tik
rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai ir/ar technologijos gali būti pakeisti lygiaverčiais.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkamas rėmelių lankstymo ir absorbento užpylimo įrenginys (toliau - Prekės), kurio kiekis, apimtis,
reikalavimai, techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso
sąlygų 1 priedas). Tiekėjas kartu turi suteikti visas paslaugas ir darbus tam, jog Pirkėjas galėtų tinkamai naudoti
Prekes, įskaitant, bet neapsiribojant prekių projektavimo paslaugomis, prekių montavimo paslaugomis, prekių
paleidimo-derinimo darbais, prekių bandomosios eksploatacijos paslaugomis bei įvedimu į eksploataciją, Pirkėjo
darbuotojų mokymais (jeigu taikoma), prekių eksploatacijos ir kitų dokumentų parengimo, montavimo darbų
užbaigimo, vadovaujantis statybos užbaigimo tvarką (procedūras) detalizuojančiais teisės aktais ir statybos
normatyviniais dokumentais, įskaitant STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, prekių pridavimo valstybinėms
institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus (jei taikoma).
2.2. Pirkimas į dalis neskirstomas.
2.3. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam perkamų Prekių kiekiui.
2.4. Prekės turi būti pilnai įrengtos ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.5. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ir Pirkėjui raštiškai pritarus šio Konkurso sąlygų 2.5. punkte
nurodytų prekių įrengimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau nei 210 dienų nuo įrangos pirkimo sutarties
pasirašymo dienos.
2.6. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Pramonės g. 11, LT-94102, Klaipėda.
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1.

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

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil.
Nr.
3.1.1.

3.1.2.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo
veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta
bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo
procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra
vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus.

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

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

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų arba Tiekėjo
deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
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3.1.3.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių
mokėjimu.

3.1.4.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio
draudimo įmokų mokėjimu.

3.1.5.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį
Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad yra įvykdyti nurodyti įsipareigojimai arba
Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo
įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų).
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad yra įvykdyti nurodyti įsipareigojimai arba
Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo
įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų).
Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
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suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo
tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų
momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris
yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o
tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija,
nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime
dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį,
toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu
nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos
praėjo mažiau kaip 3 metai.

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

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

3.1.7.

Įrenginių gamintojas privalo tiesiogiai ar per atstovą
užtikrinti įrangos aptarnavimą per 48 valandas.

3.1.8.

Atstovas privalo turėti pagrindinių atsarginių dalių sandėlį,
iš kurio detalės remontui į Pirkėjo patalpas būtų
pateikiamos ne ilgiau kaip per 48 valandas.

3.1.9.

Atstovas ir (arba) gamintojas turi turėti galimybę
prisijungti prie įrangos nuotoliniu būdu, kad patikrintų
gedimus.

3.1.10.

Atstovas ir (arba) gamintojas turi suteikti galimybę atlikti
mažiau sudėtingus įrangos remonto/priežiūros darbus
naudojantis interneto svetainėje pateikta video medžiaga.

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
Tiekėjo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekėjas yra siūlomų prekių
gamintojas arba prekių gamintojo išduotas
dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus
prekių gamintojo atstovas.
Tiekėjo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekėjas gali gedimus pašalinti per
48 val. tiesiogiai ar per atstovą.
Tiekėjo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas,
patvirtinantis, kad atstovas turi pagrindinių atsarginių
dalių sandėlį ir gali užtikrinti šių dalių pristatymą
Pirkėjui ne ilgiau kaip per 48 val.
Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad atstovas ir (arba)
gamintojas turi galimybę nuotoliniu būdu prisijungti
prie įrangos, arba kitas lygiavertis dokumentas,
patvirtinantis, kad atstovas ir (arba) gamintojas gali
prisijungti prie įrangos, kad patikrintų gedimus.
Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad atstovas ir (arba)
gamintojas gali suteikti galimybę atlikti mažiau
sudėtingus įrangos remonto/priežiūros darbus
naudojantis interneto svetainėje pateikta video
medžiaga arba kitas lygiavertis dokumentas.

PASTABA: jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje
šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.
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3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. – 3.1.5. punktuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys
atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.6.-3.1.10. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti
nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją,
kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai
patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai
vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo
sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių
pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų
grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo
įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti
sutartį).
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta
informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Jeigu pasiūlymą pasirašo
tiekėjo įgaliotas asmuo, tuomet su pasiūlymu turi būti pateikiama ir įgaliojimo kopija.
4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita nei nurodyta kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių arba anglų
kalbas.
4.4. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.4.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą;
4.4.2. užpildyta tiekėjo deklaracija parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priedą;
4.4.3. konkurso sąlygose nurodytus bendruosius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.4.4. konkurso sąlygose nurodytus ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo
reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.4.5. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų
grupė;
4.4.6. detali siūlomos įrangos techninė specifikacija, pateikiama pagal konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė
specifikacija“ numatytus reikalavimus;
4.4.7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.5. 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.
4.6. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam pirkimo objektui.
4.7. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo
pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
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4.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. gegužės 8 d. 16:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), paštu arba per
kurjerį arba pristatytas asmeniškai šiuo adresu Pramonės g. 11, LT-94102, Klaipėda. Tiekėjo prašymu Pirkėjas
nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir
minutę.
4.9. 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.
4.10. Pasiūlymuose nurodoma Prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta
šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytus
reikalavimus, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, montavimo reikalavimus ir pan. Į Prekių
kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.
4.11. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad
pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
4.12. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki
konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.13. Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas
praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės
paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4.14. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus
vykdomas iš naujo, vadovaujantis Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.
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 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti
konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2
darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus
ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą
paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2. Jei pirkėjas negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne
vėliau kaip likus 2 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pirkėjas privalo perkelti pasiūlymų pateikimo
terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
šiuos paaiškinimus (patikslinimus).
5.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Tokie paaiškinimai (patikslinimai)
pateikiami visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai.
5.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
5.5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra
vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti:
Tomas Lenkimas, tel. +370 (620) 70 507, el. paštas: t.lenkimas@glassbel.com, Pramonės g. 11, LT-94102, Klaipėda,
Lietuvos Respublika.
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6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu Pramonės g. 11, LT-94102, Klaipėda, Lietuvos Respublika.
Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – 2020 m. gegužės 11 d. 10:00 (Lietuvos
Respublikos laiku).
6.2. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
6.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiama pasiūlymą
pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina.
6.4. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems
atstovams nedalyvaujant.
6.5. Komisija nagrinėja:
6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo
kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso
sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
6.6. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų
atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie
tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą
terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba
leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto konkurso metu, esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių
pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši
nuostata netaikoma tikrinant dalyvių kvalifikaciją.
6.8. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu
paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su
pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas,
tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.9. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti
pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo
kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1.

Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.4.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.4.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.4.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui
prašant, nepatikslino jų;
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7.2.

7.4.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo
objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu,
nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
7.4.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų, turinčių esminę reikšmę sprendimo
dėl laimėtojo atrinkimo, ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.4.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių
dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.4.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis;
7.4.8. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, pirkėjui
nepriimtinos kainos, viršijančios projekto biudžete nustatytą didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti
išlaidų sumą;
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8.1.
8.2.

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

9. DERYBOS
9.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus
minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
9.2 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.
9.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir
socialinius ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų
kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
9.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu
nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
9.5 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.
9.6 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.
9.7 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

10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
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10.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje
eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę
pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
10.2. Komisija nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 dienas, praneša pasiūlymus pateikusiems dalyviams apie
preliminarią pasiūlymų eilę, o dalyviams, kurių pasiūlymai atmesti – jų pasiūlymų atmetimo priežastis.
10.3. Komisija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai bus išnagrinėtos
pasiūlymus pateikusių dalyvių pretenzijos ir skundai (jeigu tokių buvo gauta), bet ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų
nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos.
10.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas
laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
10.5. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, raštu
nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
10.6. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto
laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis
sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio
pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10.7. Pirkėjas, priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo arba priėmęs sprendimą nutraukti pirkimą,
nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam
dalyviui paštu, faksu arba elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis
11. PRETENZIJŲ PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
11.1. Kiekvienas pirkimu suinteresuotas tiekėjas, kuris mano, kad pirkėjas nesilaikė šių konkurso sąlygų reikalavimų
ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją pirkėjui.
11.2. Pretenzijos pateikiamos pirkėjui raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo
sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą.
11.3. Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
11.4. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją
pateikusiam tiekėjui.
11.5. Pirkėjas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją dėl laimėjusio tiekėjo paskelbimo, sustabdo pirkimo sutarties
pasirašymo procedūrą, kol pretenzijos bus išnagrinėtos ir priimtas sprendimas.
11.6. Dėl neišnagrinėtos ar netinkamai išnagrinėtos pretenzijos tiekėjas turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka kreiptis į teismą.
12. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
12.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis
sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.
12.2. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
12.3. Tiekėjas užtikrina pateiktos ir instaliuotos Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip
12 (dvylika) mėnesių nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
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12.4. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos,
taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.
12.5. Už perkamas prekės pirkėjas sumoka 10 proc. avansą nuo sutarties sumos per 10 (dešimt) darbo dienų po
sutarties pasirašymo.
12.6. Tarpinį mokėjimą, kurio bendra suma yra 80 proc. nuo sutarties kainos, pirkėjas sumoka ne vėliau kaip per 15
(penkiolika) kalendorių dienų nuo tiekėjo pranešimo „apie pasirengimą išsiųsti įrangą ne vėliau kaip per 7 (septynias)
kalendorinės dienas nuo šio tarpinio mokėjimo įskaitymo į tiekėjo sąskaitą momento“.
12.7. Ne mažiau kaip 10 proc. nuo sutarties kainos atsikaitymas atliekamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo
galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
12.8. Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,02
proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.
12.9. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
12.9.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose,
būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams
12.9.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas
12.9.3 pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos
(papildomos) prekės, paslaugos ar darbai
12.9.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip
nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
13.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams,
o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba)
pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai
(pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
13.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir
tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos
naudojimą, neskelbiami.
13.4. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus
pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, ir
sutarties kainą.
14. PRIEDAI
14.1. Konkurso sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“;
14.2. Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“;
14.3. Konkurso sąlygų 3 priedas „Tiekėjo deklaracija“.
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1 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTO „MODERNIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS OPTIMIZUOJANT UAB „GLASSBEL BALTIC“
GAMYBĄ“ (PROJEKTO KODAS NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0129) RĖMELIŲ LANKSTYMO IR ABSORBENTO
UŽPYLIMO ĮRENGINO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. ĮVADINĖ DALIS
1. Projekto vykdytojas
UAB „Glassbel Baltic“, UAB (toliau – Pirkėjas), kodas 300630728, buveinės adresas: Pramonės g. 11, LT94102, Klaipėda (kontaktinis asmuo klausimams, susijusiems su šia technine specifikacija – Tomas
Lenkimas, tel. nr. +370 (620) 70 507, el. paštas: t.lenkimas@glassbel.com), vykdo projektą „Moderniųjų
technologijų diegimas optimizuojant UAB „Glassbel Baltic“ gamybą“, kuris yra finansuojamas Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
2. Bendra informacija apie projektą
Projekto esmė.
UAB „Glassbel Baltic“ yra tarptautinė įmonė, kurios pagrindinė veikla - architektūrinio stiklo apdirbimas ir
stiklo paketų gamyba. Be sudėtingų fasadinių architektūrinio stiklo konstrukcijų, UAB „Glassbel Baltic“ taip
pat siūlo interjero dizaino sprendimus iš stiklo, gamina transporto stiklo paketus. UAB „Glassbel Baltic“
tikslas – teikti unikalius architektūrinius ir inžinerinius sprendimus, pagrįstus inovatyviomis stiklo apdirbimo
ir pritaikymo technologijomis. Įmonė planuoja įsigyti ir gamybos procese įdiegti modernią gamybinę įrangą,
paremtą pažangiais gamybos sprendimais. Ši įranga leis užtikrinti aukštą inovatyvių produktų kokybę, o
darbo našumo augimas ir gamybos kaštų sumažinimas – klientams pasiūlyti konkurencingas gaminamos
produkcijos kainas. Visa tai kartu su sukaupta veiklos patirtimi, kvalifikuotu personalu, moderniais gamybos
procesais leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių patenkinimą ir įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą.
Projekto tikslas: modernizuoti įmonės gamybinę bazę ir didinti darbo našumą.
Projekto uždavinys: įmonės gamybos procesuose diegti moderniąsias technologijas.
Projekto trukmė. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2019 m. rugpjūčio 7 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2021 m. gegužės 5 d.

II. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1. Bendra informacija
Pirkimo objekto aprašymas: Rėmelių lenkimo ir rėmelio užpildymo absorbentu įrenginys (toliau – Prekės).
Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, rėmelių lankstymo ir užpildymo absorbentu įrenginiui
saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, kad būtų sumontuota Pirkėjo patalpose,
įskaitant, bet neapsiribojant, įrangos pakavimu, krovimu, transportavimu ir draudimu, montavimo vietoje
esančios infrastruktūros tinkamu paruošimu, montavimo, paleidimo, derinimo darbais, personalo
apmokymu, Pirkėjo naudojamos įrangos pritaikymo prie įsigyjamos linijos darbais.
Įrangos modelio pateikimo rinkai metai negali būti senesni nei 2016 m.
Pirkimo objekto įrengimo vieta: Pramonės g. 11, LT-94102, Klaipėda, Lietuvos Respublika.
Pirkimo objekto tiekimo ir montavimo darbų terminas: Prekės turi būti pilnai įrengtos ne vėliau kaip per 6
(šešis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Reikalavimai pirkimo objektui
REIKALAVIMAI RĖMELIŲ LANKSTYMO IR ABSORBENTO UŽPYLIMO ĮRENGINIUI IR JO MONTAVMO
DARBAMS
Eil.
Nr.

Parametrai

Reikalavimai

Rėmelių lenkimo įrenginys
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Darbo kryptis

Iš kairės į dešinę.

Working direction

Must be from left to right.

Saugos priemonės rėmelių
lenkimui

Lenkimo mašina turi turėti pagalbinę „atramą“ ar kitą
technologinį sprendimą, kuris padėtų išvengti rėmelio lūžio ar
deformacijos jį lenkiant.

Safety features for spacers
bending

Savidiagnostika

Bending machine must have assisting „arm“ or other technological
solution for bending spacers which helps to prevent spacers breaking
or buckling.

Mašinoje turi būti savidiagnostikos sistema, leidžianti patikrinti
klaidas ir gedimus.

Self-diagnosis

Machine must have self-diagnostic system to check for mistakes and
faults.

Figūros

Mašina turi apdoroti figūras (įskaitant figūras su radiusu).

Shapes

Machine must process shapes (including radius).

Skiriamojo rėmelio imitacija
“Georgian bars”
Georgian bars

Lankstomų rėmelių medžiagos
Materials of bendable spacers

Mašina turi sugebėti apdirbti skiriamuosius imitacinius
rėmelius „Georgian bars“, kurie bus montuojami stiklo paketo
kameros viduje.
Machine must be able to process frames which will be used for
multiple frames in the insulated glass which are called “Georgian
bars”.

Mašina turi galėti paruošti ir lenkti rėmelius pagamintus iš:
Vien metalo (aliuminio ir nerūdijančio plieno);
Vien plastiko (pvz. „SWISSPACER“ ar pan.);
Kompozitinio junginio „plastikas + metalas“ (tokius
kaip „Chromatec Ultra“, „TGI“, „Thermix“ ir pan.).
Machine must be able to bend full metal (aluminium and stainless
steel);
full plastic as SWISSPACER or similar;

composite spacers plastic + metal such as “Chromatec Ultra”, “TGI”,
“Thermix” or others.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Lenkimo galvutės
Bending heads

Spausdinimas ant rėmelio
Printing on spacer

Pristatymo sąlygos
Delivery terms

Įrenginys turi turėti mažiausiai 10 vnt. skirtingo pločio ir
konfigūracijos lenkimo galvučių, naudojamų rėmeliams
sulenkti.
Machine must include at least 10pcs. of bending heads in different
widths and configurations, used for spacers to bend.

Įrenginyje turi būti integruotas spausdintuvas užsakymo
informacijos spausdinimui ant rėmelio (šviesiai mėlynos
spalvos rašalas).
Machine must include printer to print order information on spacer
(light blue colour ink).

DAP LT- 94102, Klaipeda, Lithuania -INCOTERMS®2010.

Transportas

Į kainą turi būti įskaičiuotas transportavimas.

Transport

Price must include transportation.

Montavimas

Į kainą turi būti įskaičiuotas montavimas ir mažiausiai 5 dienų
trukmės apmokymai.

Installation

Garantija
Warranty

Mažiausias rėmelio, kuris gali
būti lenkiamas, dydis

Price must include installation and training for at least 5 days.

Mažiausiai 24 mėnesiai po bandymo laikotarpio (bandymo
laikotarpis turi būti 3 mėnesiai po įrengimo sumontavimo).
Minimum 24 month after testing period (testing period must be 3
months after installation).

280x150mm.

Minimum size of frame to be bent

14.
15.

16.

Minimalus didžiausias dydis

7000x3200 mm

Minimum max size

7000x3200mm.

Rėmų laikymo vietos talpa

Bent 10 atskirų skyrių skirtingų tipų rėmeliams laikyti.

Storage of spacers

At least 10separate stations for storage of different types of spacers.

Mažiausias apdirbamo rėmelio
plotis
Min width of spacer

17.

Didžiausias apdirbamo rėmelio
plotis
Max size of spacer

18.

19.

Minimalus didžiausias rėmelio
lenkimo kampas
Minimum max angle to bend
spacer

Maksimalus mažiausias
rėmelio lenkimo radiusas
Max minimum radius of spacer

20.
21.

Min 6mm pločio.
Min 6mm width.
27 mm ar platesnis.
27 mm or wider.

155°.
155°.

60mm.
60mm.

Skylių gręžimas

Galimybė gręžti skyles užpildymui dujomis.

Hole drilling

Possibility to drill hole for gas filling.

Standartai

Pagal CEI EN 60204-1.

Standards

According CEI EN 60204-1.

Užpildymo absorbentu įrenginys
Minimalūs rėmelio matmenys
1.
2.

Minimum spacer frame
dimensions

Maksimalūs rėmelio
matmenys

150x150mm ar mažesni.
150x150mm or smaller.

Ne mažiau nei 7000x3200mm
Not less than 7000x3200mm.

Maximum frame dimensions

3.

4.

5.
6.

Automatinis rėmelio
pakrovimas / iškrovimas
Automatic loading/unloading of
frame

Rėmelių medžiagų rūšis
Type of spacer materials

Mažiausias rėmelio plotis
Min size of spacer width

Minimalus didžiausias rėmelio
plotis
Minimum max size of spacer width

7.
8.

9.

11.

12.

13.

Must have option for automatic loading and unloading of spacer.

Turi galėti dirbti su rėmeliais, pagamintais iš vientiso metalo,
vientiso plastiko ir/ar kompozicinio „metalas+plastikas“
junginio.
Must have possibility to work with Full metal, Full plastic, composite
metal + plastic spacer materials.

6mm.
32 mm.
32 mm.

Absorbento grūdelių dydis

0,5 mm ar didesni.

Grain size of desiccant

0,5mm or bigger.

Absorbento būgno dydis

200 litrų (+- 5,0 litrai).

Drum size for desiccant

200 litres (+-5,0 litres).

Automatinio rėmelių
pakrovimo / iškrovimo
įrenginio laikymo talpa
Storage of automatic
loader/unloader of spacers

10.

Turi būti galimybė automatiškai paimti ir iškrauti rėmelį.

Min. 25 vnt. pakrovimui ir iškrovimui.
Min 25pcs. for each – loading and unloading.

Butilo talpa įrenginyje

Mažiausiai 2,5 kg.

Capacity for butyl in machinery

Minimum 2,5kg.

Butilo kaitinimas

Būtina butilo kaitinimo funkcija.

Heating of butyl

Must have butyl heating.

Garantija
Warranty

Mažiausiai 24 mėnesiai po bandymo laikotarpio (bandymo
laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai po
sumontavimo, bet ne mažiau kaip 1 mėnuo).
Minimum 24month after testing period (testing period must be not
longer than 3 month after installation but not less than 1 month).

Standartas

Pagal CEI EN 60204-1.

Standard

According CEI EN 60204-1.

General
Įrenginių gamintojas privalo tiesiogiai ar per atstovą užtikrinti
įrangos aptarnavimą per 48 valandas.

1.

Machinery producer must directly or through his representative be
able to service machinery within 48hours.

2.

3.

4.

Atstovas
Representative

Atstovas privalo turėti pagrindinių atsarginių dalių sandėlį, iš
kurio detalės remontui į Pirkėjo patalpas būtų pateikiamos ne
ilgiau kaip per 48 valandas.
Representative needs to have main spear part storage from which the
parts will be delivered to the Buyer's premises for repair within a
maximum of 48 hours.

Atstovas ir (arba) gamintojas turi turėti galimybę prisijungti
prie įrangos nuotoliniu būdu, kad patikrintų gedimus.
Representative and/or producer of machinery must be able to connect
remotely to machinery for checking faults.

Atstovas ir (arba) gamintojas savo turi suteikti galimybę atlikti
mažiau sudėtingus įrangos remonto/priežiūros darbus
naudojantis interneto svetainėje pateikta video medžiaga.

Representative and/or producer of machinery must be able to connect
remotely to machinery for checking faults.

Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „Glassbel Baltic“
PASIŪLYMAS
DĖL „MODERNIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS OPTIMIZUOJANT UAB „GLASSBEL BALTIC“ GAMYBĄ“
(PROJEKTO KODAS NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0129) RĖMELIŲ LANKSTYMO IR ABSORBENTO UŽPYLIMO
ĮRENGINO PIRKIMO
_______________________
(Data)
____________________________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,
surašomi visi dalyvių adresai)
Juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių kodai)
PVM mokėtojo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė,
pareigos
Telefono numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2020-04-30.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes ir susijusius darbus:
Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas, prekių gamintojas, modelis:
_______________________________________________________________________________

Eil.
Nr.

Rėmelių lankstymo
įrenginys

1.

Darbo kryptis

Iš kairės į dešinę.

Working direction

Must be from left to right.

Saugos priemonės
rėmelių lenkimui

Lenkimo mašina turi turėti pagalbinę „atramą“
ar kitą technologinį sprendimą, kuris padėtų
išvengti rėmelio lūžio ar deformacijos jį
lenkiant.

2.

Safety features for
spacers bending

3.
Savidiagnostika
Self-diagnosis

4.

Figūros
Shapes

5.
Skiriamojo rėmelio
imitacija “Georgian
bars”
Georgian bars

6.

Lankstomų rėmelių
medžiagos
Materials of bendable
spacers

Įrangos sudedamųjų dalių techniniai
parametrai pagal techninę specifikaciją

Siūlomas parametras ir pasiūlymo
puslapis, kuriame aprašytas
siūlomas parametras

Bending machine must have assisting „arm“ or
other technological solution for bending spacers
which helps to prevent spacers breaking or
buckling.

Mašinoje turi būti savidiagnostikos sistema,
leidžianti patikrinti klaidas ir gedimus.
Machine must have self-diagnostic system to check
for mistakes and faults.

Mašina turi apdoroti figūras (įskaitant figūras
su radiusu).
Machine must process shapes (including radius).

Mašina turi sugebėti apdirbti skiriamuosius
imitacinius rėmelius „Georgian bars“, kurie
bus montuojami stiklo paketo kameros viduje.
Machine must be able to process frames which will
be used for multiple frames in the insulated glass
which are called “Georgian bars”.

Mašina turi galėti paruošti ir lenkti rėmelius
pagamintus iš:
Vien metalo (aliuminio ir nerūdijančio
plieno);
Vien plastiko (pvz. „SWISSPACER“ ar
pan.);
Kompozitinio junginio „plastikas +
metalas“ (tokius kaip „Chromatec
Ultra“, „TGI“, „Thermix“ ir pan.).
Machine must be able to bend full metal
(aluminium and stainless steel);
full plastic as SWISSPACER or similar;

-

7.
Lenkimo galvutės
Bending heads

8.
Spausdinimas ant
rėmelio

9.

composite spacers plastic + metal such as
“Chromatec Ultra”, “TGI”, “Thermix” or
others.

Įrenginys turi turėti mažiausiai 10 vnt.
skirtingo pločio ir konfigūracijos lenkimo
galvučių, naudojamų rėmeliams sulenkti.
Machine must include at least 10pcs. of bending
heads in different widths and configurations, used
for spacers to bend.

Įrenginyje turi būti integruotas spausdintuvas
užsakymo informacijos spausdinimui ant
rėmelio (šviesiai mėlynos spalvos rašalas).

Printing on spacer

Machine must include printer to print order
information on spacer (light blue colour ink).

Pristatymo sąlygos

DAP

LT-

94102,

Klaipeda,

Lithuania

-

10.

Delivery terms

INCOTERMS®2010.

Transportas

Į kainą turi būti įskaičiuotas transportavimas.

Transport

Price must include transportation.

Montavimas

Į kainą turi būti įskaičiuotas montavimas ir
mažiausiai 5 dienų trukmės apmokymai.

11.
Installation

12.
Garantija
Warranty

13.

Mažiausias rėmelio,
kuris gali būti
lenkiamas, dydis

Price must include installation and training for at
least 5 days.

Mažiausiai 24 mėnesiai po bandymo
laikotarpio (bandymo laikotarpis turi būti 3
mėnesiai po įrengimo sumontavimo).
Minimum 24 month after testing period (testing
period must be 3 months after installation).

280x150mm.

Minimum size of frame
to be bent

14.

Minimalus didžiausias
dydis
Minimum max size

15.

Rėmų laikymo vietos
talpa
Storage of spacers

16.

Mažiausias
apdirbamo rėmelio
plotis

7000x3200 mm
7000x3200mm.

Bent 10 atskirų skyrių skirtingų tipų rėmeliams
laikyti.
At least 10separate stations for storage of different
types of spacers.

Min 6mm pločio.
Min 6mm width.

Min width of spacer

17.

Didžiausias
apdirbamo rėmelio
plotis

27 mm ar platesnis.
27 mm or wider.

Max size of spacer

18.

Minimalus didžiausias
rėmelio lenkimo
kampas
Minimum max angle to
bend spacer

19.

Maksimalus
mažiausias rėmelio
lenkimo radiusas
Max minimum radius of
spacer

155°.
155°.

60mm.
60mm.

Skylių gręžimas

Galimybė gręžti skyles užpildymui dujomis.

Hole drilling

Possibility to drill hole for gas filling.

Standartai

Pagal CEI EN 60204-1.

Standards

According CEI EN 60204-1.

Eil.
Nr.

Absorbento
užpylimo įrenginys

Įrangos sudedamųjų dalių techniniai
parametrai pagal techninę specifikaciją

1.

Minimalūs rėmelio

150x150mm ar mažesni.

20.
21.

Pasiūlymo puslapis, kuriame
nurodytas parametro atitikimas

matmenys

150x150mm or smaller.

Minimum spacer frame
dimensions

2.

3.

4.

Maksimalūs rėmelio
matmenys
Maximum frame
dimensions

Automatinis rėmelio
pakrovimas /
iškrovimas
Automatic
loading/unloading of
frame

Rėmelių medžiagų
rūšis
Type of spacer materials

5.

Mažiausias rėmelio
plotis

Ne mažiau nei 7000x3200mm.
Not less than 7000x3200mm.

Turi būti galimybė automatiškai paimti ir
iškrauti rėmelį.
Must have option for automatic loading and
unloading of spacer.

Turi galėti dirbti su rėmeliais, pagamintais iš
vientiso metalo, vientiso plastiko ir/ar
kompozicinio „metalas+plastikas“ junginio.
Must have possibility to work with Full metal, Full
plastic, composite metal + plastic spacer materials.

6mm.

Min size of spacer width

6.

7.

Minimalus didžiausias
rėmelio plotis
Minimum max size of
spacer width

Absorbento grūdelių
dydis
Grain size of desiccant

8.

Absorbento būgno
dydis
Drum size for desiccant

9.

Automatinio rėmelių
pakrovimo /
iškrovimo įrenginio
laikymo talpa
Storage of automatic
loader/unloader of
spacers

Butilo talpa įrenginyje
10.
11.

12.

13.

Capacity for butyl in
machinery

32 mm.
32 mm.

0,5 mm ar didesni.
0,5mm or bigger.

200 litrų (+- 5,0 litrai).
200 litres (+-5,0 litres).

Min. 25 vnt. pakrovimui ir iškrovimui.
Min 25pcs. for each – loading and unloading.

Mažiausiai 2,5 kg.
Minimum 2,5kg.

Butilo kaitinimas

Būtina butilo kaitinimo funkcija.

Heating of butyl

Must have butyl heating.

Warranty

Mažiausiai 24 mėnesiai po bandymo
laikotarpio (bandymo laikotarpis turi būti ne
ilgesnis kaip 3 mėnesiai po sumontavimo, bet
ne mažiau kaip 1 mėnuo).

Standartas

Pagal CEI EN 60204-1.

Standard

According CEI EN 60204-1.

Garantija

Minimum 24month after testing period (testing
period must be not longer than 3 month after
installation but not less than 1 month).

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – _____________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), PVM sudaro
____________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), bendra pasiūlymo kaina, įskaitant PVM sudaro ____________
EUR (suma skaičiais ir žodžiais).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl
kurių PVM nemokamas:
_______________________________________________________________________________.

Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Nr.

Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

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 arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

Konkurso sąlygų 3 priedas „Tiekėjo deklaracija“

TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

Aš ______________________________________________, patvirtinu, kad
(tiekėjo atstovo pareigos, vardas, pavardė)
mano atstovaujamas ___________________________________________:
(tiekėjo pavadinimas)
1. nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba
jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla
arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar
susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus;
2. Per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką,
kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;
3. yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;
4. yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu;
5. nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame
punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo
pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos,
darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo,
yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo
mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo
paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo
mažiau kaip 3 metai;
6. yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

Parašas

Vardas ir pavardė

