
1 1 PRIEDAS. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1A PRIEDAS. REIKALAVIMAI, TAIKOMI KOMERCINĖS PASKIRTIES DAUGIATIKSLIŲ 

VIENATŪRIŲ (KELEIVINIŲ) PIRKIMO DALIAI 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Pirkimo objektas – komercinės paskirties daugiatikslių vienatūrių (keleivinių)  (toliau – 

automobiliai) pirkimas finansinės nuomos būdu. Automobiliai turi būti nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne 

anksčiau kaip pries 12 mėnesių iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir atitikti techninės specifikacijos  

reikalavimus. Pirkimo objekto apimtis: automobilių finansinė nuoma, įskaitant automobilio registraciją, pirmą 

valstybinę techninę apžiūrą, transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) 

privalomąjį draudimą vienam mėnesiui, visus mokesčius ir rinkliavas, kurie galioja pirkimo sutarties sudarymo 

dieną.  

1.2. Automobilių pristatymas: automobiliai pristatomi per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties 

įsigaliojimo dienos. Tiekėjas turi pristatyti automobilius adresu Eigulių g. 32, Vilniuje su perkančiaja organizacija 

suderintu laiku.  

 

2. AUTOMOBILIŲ FINANSINĖS NUOMOS SĄLYGOS 
 

2.1. Automobilių finansinės nuomos terminas - 60 mėnesių nuo automobilių perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo dienos.  

2.2. Duomenys apie finansinę įstaigos veiklą viešai skelbiami VĮ Registrų centre, įstaigos internetiniame 

puslapyje. Tiekėjas ar jo įgaliotas asmuo (pateikęs įgaliojimą atstovauti Tiekėją) duomenis apie finansinę įstaigos 

veiklą galės gauti atvykęs ir į UAB „Grinda“, adresu Eigulių g. 32, Vilnius. 

2.3. Kartu su automobiliu tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti automobilio naudojimui ir 

eksploatavimui reikalingus dokumentus, gamyklinį sertifikatą, serviso knygelę, transporto priemonės registracijos 

liudijimą, techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita), automobilio perdavimo-priėmimo aktą. 

2.4. Tiekėjas privalo suteikti automobiliams garantiją ne mažiau kaip nurodyta techninėje specifikacijoje.     

2.5. Tiekėjas garantinio aptarnavimo laikotarpiu privalo: 

2.5.1.  užtikrinti nemokamą automobilių patikrą ir remontą, pakeisti automobilių detales, 

mazgus, laikantis garantijos sąlygų; 

2.5.2. atliekant garantinį remontą užtikrinti, kad automobiliai bus priimami ne vėliau kaip 

per 8 darbo valandas po užsakymo; 

2.5.3. automobilių eksploatacijos garantijos laikotarpiu tiekėjas arba jo pasirinktas partneris 

užtikrina 24 valandų per parą techninę pagalbą kelyje su nemokamu automobilio transportavimu. 

 

3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NUOMOJAMIEMS AUTOMOBILIAMS 

 

3.1. Siūlomi automobiliai turi būti nauji, pagaminti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos, neeksploatuoti, neturėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, privalo 

atitikti atitinkamus pagal kategoriją techninius bei kitus reikalavimus, nurodytus specifikacijoje. 

3.2. Siūlomi automobiliai privalo būti vienos markės ir modelio.  

3.3. Automobiliai turi atitikti ES standartus. 

3.4. Automobiliai privalo atitikti N1 klasių transporto priemonėms nustatytus ir Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos 

kriterijus: 

3.4.1. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus (LR susisiekimo ministro 

2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 3-100 ,,Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos 

reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma 

taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1110); 



3.4.2. triukšmo lygis važiuojant neturi viršyti teisės aktuose nustatytų ribinių verčių (Tarybos Direktyva 

92/97/EEB ,,Iš dalies keičianti Direktyvą 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymu, reglamentuojančiu 

leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo“ (OL 1992 L 

371, p. 1)). 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMOBILIAMS (A) 

Eil. Nr. Savybė Reikalavimai 

1. Automobilių rūšis Mikro ir maži furgonai, N1 

2. Automobilių skaičius 11 

3. Automobilių 

pagaminimas 

Automobiliai nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 

prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos 

4. Kėbulo tipas Komercinės paskirties daugiatikslis vienatūris 

5. Krovininė dalis Krovininės dalies ilgis ne mažiau 80 cm, sulanksčius (išėmus) 

antros eilės sėdynes ne mažiau kaip 180 cm 

6. Automobilio plotis be 

veidrodėlių, cm 

Nuo 175 cm 

7.  Ratų išmatavimai Ne mažiau kaip R15 

8. Durelių skaičius Ne mažiau kaip 5. 

Slankiojančios dešinės ir kairės pusės keleivių skyriaus šoninės 

durys su atidaromais tamsintais langais  

Galinės durys suveriamos iš dviejų dalių su langais, langų 

šildymu ir valytuvu (-ais), langų apiplovimu (-ais) 

Visi galiniai langai tamsinti 

9. Kėbulo spalva Raudona, spalvos kodas derinamas su laimėtoju 

10. Variklis bei transmisija Variklis turi atitikti Euro 6 standartą 

Variklio galingumas ne mažiau kaip 81 kW  

Variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 1450 cm3 

Degalų bako talpa ne mažiau 50 litrų 

Vidutinės degalų sąnaudos ne daugiau kaip 4,9 l/100 km (visų 

varančiųjų ratų sistemos versijoms ne daugiau 5,5 l/100 km) 

11. Varantysis tiltas Priekiniai varomi ratai arba visų varančiūjų ratų sistema 

12. Pavarų dėžės tipas Mechaninė ne mažiau kaip 6 laipsnių į priekį arba automatinė 

13. Kuro tipas Dyzelinas 

14. Mažiausias keleivių 

skaičius (su vairuotoju) 

be papildomai 

įrengiamų vietų 

Ne mažiau 5 vietų.  

Visos sėdimos vietos įrengtos automobilio gamintojo gamykloje 

15. Oro pagalvės Vairuotojo saugos oro pagalvė, priekinio keleivio oro saugos 

pagalvė  

Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės  

Užuolaidinės vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos 

pagalvės 

16. Audiosistema Gamyklinis radijo imtuvas su antena, garsiakalbiais, USB ir 

laisvų rankų telefono įranga (Bluetooth) 

17. Veidrodėliai Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai 

18. Salono šildymas ir 

vėdinimas 

Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema  

19. Užraktas 2 raktai su nuotoliniu būdu valdomu gamykliniu centriniu durų 

užraktu 

20. Automobilio pristatymo 

terminas 

Ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties 

įsigaliojimo dienos 



21. Automobilio 

komplektacija 

Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų 

galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos 

Respublikoje  

Automobilis pateikiamas su sezoną atitinkančiu padangų 

komplektu  

Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais 

nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios 

pagalbos rinkinys, domkratas, raktas ratų varžtams atsukti, 

avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais 

elementais 

Atsarginis ratas (toks pats kaip sumontuoti ant automobilio) 

Guminių kilimėlių komplektas priekiui ir galui 

Elektra pakeliami priekiniai vairuotojo ir keleivio langai 

Gamykliniai galiniai parkavimo jutikliai 

Dalinė krovininės dalies apdaila, apsauginė krovininės dalies 

grindų danga 

Gamyklinė pilna stogo (minkšto audinio) vidaus apdaila 

Gamyklinė pilna vairuotojo ir keleivių zonos apdaila 

Vairo stiprintuvas 

Elektroninis imobilizatorius 

22. Garantija Ne mažiau kaip 5 metams ar 100 tūkst. km ridos  

Gamintojas turi suteikti antikorozinę (kiauryminio prarūdijimo) 

kėbulo garantiją ne mažiau kaip 10 metų 

23. Pristatymo adresas Tiekėjo prekybos automobiliais vieta Vilniaus mieste. Tuo 

atveju, jei tiekėjas neprekiauja automobiliais Vilniuje, jis privalo 

savo sąskaita užtikrinti automobilių pristatymą į Vilniaus miestą 

adresu Eigulių g. 32 su perkančiąja organizacija suderintu laiku 

24. Einamasis techninis 

aptarnavimas 

Privalomieji gamintojo techninio aptarnavimo intervalai – ne 

dažniau kaip kas 30 000 km. 

25. Papildomi reikalavimai Automobilis privalo turėti (COC) sertifikatą 

Automobilis turi būti pritaikytas eksploatuoti šiaurės Europos 

sąlygomis 

Garsinė apsaugos sistema turi atitikti KASKO draudimo 

reikalavimus 

Automobilio registracija 

Privalomoji techninė apžiūra 

 

 

 

 

 

 

 

 


