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Gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Didieji Leliai“  

Adresas korespondencijai 

Lelių g.5, Lelių k.,  

LT-91277 Klaipėdos raj. 

 

 didiejileliai@gmail.com 

www.didiejileliai.lt 

Tel +370 683 88007  

Į/k 301113541 

LT64 7044 0600 0616 6497 

AB SEB bankas 

SWIFT CBVILT2X 

 

GNSB “DIDIEJI LELIAI” vykdo kainų apklausą dėl gyvenamųjų namų kvartalo NUOTEKŲ SIURBLINĖS 

AUTOMATIKOS PIRKIMO. Su geriausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju bus sudaroma pirkimo sutartis. Pirkėjas ne 

PVM mokėtojas. 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. GNSB “DIDIEJI LELIAI”, juridinio asmens kodas 301113541, adresas korespondencijai Lelių g.5, Lelių k., 
Klaipėdos raj., LT-91277, (toliau – Pirkėjas), vykdydamas šią kainų apklausą (toliau – Pirkimą) numato 
įsigyti NUOTEKŲ SIURBLINĖS AUTOMATIKĄ (toliau – Prekė) pagal ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą.  

1.2. Pirkėjas skelbia informaciją apie šį pirkimą interneto puslapyje www.didiejileliai.lt, siunčia tiesioginius 
kvietimus potencialiems paslaugų tiekėjams e.paštu, registruodamas adesatus Pasiūlymų protokole. 

1.3. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiojo subjekto atstovas, bendrijos pirmininkas 
Ramūnas Jonutis, tel. 8-683-88007, el.paštas didiejileliai@gmail.com . 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 
2.1. Numatoma įsigyti VIENĄ nuotekų siurblinės automatikos komplektą su montavimo-paleidimo 

darbais pagal pirkimo dokumentų priede Nr.1 pateikiamus techninės specifikacijos reikalavimus. 
Gali būti siūlomas daugiau nei vienas prekės variantas.  

2.2. Prekės montavimo vietą paruošia Pirkėjas pagal Tiekėjo pateiktus techninius reikalavimus.  

2.3. Prekės pristatymo ir montavimo vieta – GNSB „DIDIEJI LELIAI“, Lelių g. 5, Lelių k., LT-91277 Klaipėdos 
raj. 

 

3. PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS 
3.1. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021-03-10 dienos. 

3.2. Tiekėjo paruoštas pasiūlymas turi būti parengtas pagal priedo Nr. 2 reikalavimus .  
3.3. Pateikiant pasiūlymo kainą turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų reikalavimus, įskaityti visi 

mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, reikalingos visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.  

3.4. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia: 

3.4.1.  prekės techninę specifikaciją, aprašymą; 

3.4.2. reikalavimus montavimo vietos paruošimui (reikiami laidai, kitos sąlygos). 

3.5. Pasiūlymas pateikiamas e.pašto adresu didiejileliai@gmail.com  

  

4. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS 
4.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija, kurią sudaro GNSB „DIDIEJI LELIAI“ valdybos nariai.  

4.2. Pirkėjas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinus jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ 
reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. 

4.3. Pirkėjas išrenka laimėtoją pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kuriuo laikomas techninės 
specifikacijos salygas atitinkantis mažiausios prekės ir montavimo-paleidimo darbų kainos, ilgiausio 
garantinio termino pasiūlymas. 

4.4. Pirkimo sutarties variantą suderinimui pateikia laimėjęs Tiekėjas. 
 
5. PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI 

5.1.  Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“. 

5.2.  Priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“. 

http://www.didiejileliai.lt/
mailto:didiejileliai@gmail.com
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PRIEDAS Nr.1 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

1. Nuotekų siurblinės automatika bus montuojama vietoje šiuo metu veikiančios siurblinės AVS; 

2. Valdomi 2 nuotekų siurbliai su šilumine apsauga;  

3. Valdymas: darbiniu režimu siurbliai veikia pakaitomis, avariniu režimu veikia abu siurbliai; 

4. Esamų nuotekų siurbių tipas DRENO GT 50-2-110 C.150 (1,1 kW, 2,8A, 400V); 

5. Valdomos 3 plūdės TITANIO 16(4)A – 250V – T 50oC – IP68; 

6. Turi būti įrengtos standartinės apsaugos (fazių kaitos, šiluminės, kt.) 

7. Automatika turi būti sumontuota sandarioje metalinėje dėžėje ir bus montuojama uždaroje nuotekų 

valyklos orapūtinės patalpoje, kurioje aplinkos temperatūra -20oC ÷ +40oC; 

8. Turi būti gedimų nuotolinė signalizacija (SMS ar el.pašto pranešimai apie gedimus, telemetrinę SIM 

kortelę pateikia pirkėjas). 

 



 

 

 
 

    PRIEDAS Nr.2 
 
 

PASIŪLYMAS 
DĖL NUOTEKŲ SIURBLINĖS AUTOMATIKOS PIRKIMO 

 2021-      -          Nr.______  
 

Tiekėjo pavadinimas   

Įmonės kodas  

PVM kodas  

Tiekėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingas asmuo  

Telefono numeris  

El. pašto adresas  

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. 
 
TIEKĖJAS siūlo šias prekes: 

Eil. 
Nr. 

Prekės/paslauga Kaina, Eur  
(su PVM) 

1. Nuotekų siurblinės automatika (gamintojas, modelis, kilmės šalis)  

2. Nuotekų siurblinės automatikos montavimo-paleidimo darbai  

 VISO su PVM:  

 
 

1. Tiekimo terminas  

2. Montavimo-paleidimo darbų terminas  

3. Garantijos terminas  

 

 

_________________________  _______________________ 

(V.Pavardė)    (Parašas) 

 

Pasiūlymą siūsti e.pašto adresu: didiejileliai@gmail.com   

mailto:didiejileliai@gmail.com

