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DARBOTVARKĖ.
Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamų
projektų ,,Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ (toliau – TPĮ) ir ,,STS transporto priemonių
įsigijimas, II etapas“ (toliau – STS), planuojamų įsigyti lengvųjų automobilių (4x4) techninės
specifikacijos rinkos konsultacija.
SVARSTYTA. Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis
finansuojamų projektų ,,Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ (toliau – TPĮ) ir ,,STS
Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ (toliau – STS), planuojamų įsigyti lengvųjų automobilių
(4x4) techninė specifikacija.
Vytautas Mickūnas pristatė dalyvaujančius rinkos konsultacijoje darbuotojus.
Auksuolė Linkevičienė supažindino dalyvius su Nacionalinės Vidaus saugumo fondo
2014–2020 m. programa, su planuojamais įsigyti transporto priemonių kiekiais.
Vytautas Mickūnas pristatė lengvųjų automobilių (4x4) techninę specifikaciją.
Evaldas Baškys pasiūlė prie kėbulo tipo įtraukti daugiatikslio automobilio kėbulą (Ford
Kuga, Hyundai Tucson).
Auksuolė Linkevičienė akcentavo, kad šie automobiliai daugumoje bus skirti užtikrinti
kriminalinės žvalgybos bei kinologų veiklą ir reikalingas universalo tipo kėbulas, galintis talpinti
šunų narvus.
Vytautas Mickūnas pabrėžė, kad kėbulo spalva nebus reikalaujama žalia, o kad būtų
galimybė pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 tamsių spalvų pagal gamintojo katalogą.
Evaldas Baškys pasidomėjo ar būtinai turi būti gamyklinė parkavimosi distancijos
kontrolės sistema.
Vytautas Mickūnas pažymėjo, kad gali būti pateikta ir lygiavertė gamyklinei, distancijos
kontrolės sistema.
Auksuolė Linkevičienė pasiteiravo ar tinkamas automobilių pristatymo terminas.

-2Rinkos konsultacijos dalyviai patikino, kad laiko automobilių pristatymui skiriama
užtektinai.
Evaldas Baškys pasiteiravo, ar papildomų žieminių (nedygliuotų) padangų komplektas
turi būti sumontuotas ant gamyklinių lengvo lydinio ratlankių.
Raimondas Vižinis pasiūlė koreguoti automobilinių video registratorių techninę
specifikaciją, išbraukiant vidinės atminties atmintį, kadangi video registratoriai talpina informaciją į
SD kortelę.
Vytautas Mickūnas pateikė papildomus klausimus.
1. Kokio modelio lengvąjį automobilį, atitinkantį pateikiamos techninės specifikacijos
reikalavimus, tiekėjas galėtų pasiūlyti?
Evaldas Baškys informavo, kad konkursui galėtų pateikti Ford Mondeo modelio
automobilį.
Raimondas Vižinis informavo, kad konkursui galėtų pateikti Škoda Superb arba Škoda
Octavia Scout modelio automobilius.
2. Kokį maksimalų kiekį automobilių tiekėjas galėtų pristatyti Užsakovui per 3, 6, 12
mėnesių?
Rinkos konsultacijos dalyviai patikino, kad visą kiekį pristatytų per 6 mėn.
3. Kokius pakeitimus ir privalumus tiekėjas galėtų pasiūlyti atsižvelgiant į pateiktą
techninę specifikaciją?
Rinkos konsultacijos dalyviai patikino, kad jų teikiami automobiliai atitiks
reikalaujamai techninei specifikacijai, o kai kai kuriom savybėm bus ir pranašesni.
4. Kokia preliminari lengvojo automobilio kaina galėtų būti pagal numatytą transporto
priemonės specifikaciją. Kiek lengvojo automobilio kainą galėtų įtakoti perkamų transporto
priemonių kiekis ir pristatymo terminas?
Raimondas Vižinis informavo, kad lengvojo automobilio kainą galėtų įtakoti įsigyjamų
automobilių kiekis. Perkant virš 10 automobilių būtų taikomos specialios gamintojo nuolaidos.
NUTARTA:
Atsižvelgti į rinkos konsultacijos dalyvių išsakytas pastabas. Koreguoti lengvųjų
automobilių (4x4) techninę specifikaciją ir teikti svarstyti darbo grupei.
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