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Posėdžio pirmininkė Auksuolė Linkevičienė, Turto valdymo valdybos (toliau – TVV)
Techninių priemonių vystymo skyriaus vedėja.
Posėdžio sekretorius Valdas Strumila, TVV Techninių priemonių vystymo skyriaus
(TPVS) vyriausiasis specialistas.
Dalyvavo: Vytautas Mickūnas, TVV TPVS logistikos specialistas, Vasilijus Bondarevas
(Vasilij Bondarev), TVV Vilniaus skyriaus vyresnysis specialistas, Petras Mankus, TVV Varėnos
skyriaus logistas, Remigijus Švelnia, TVV Aptarnavimo skyriaus vedėjas atliekantis TVV viršininko
funkcijas, Eglė Maigienė, Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – VPS) vedėja, Viktoras Katkus, VPS
vyriausiasis specialistas, Karolina Kneižytė, UAB ,,Volvo Lietuva“ pardavimo atstovė, Evaldas
Baškys, UAB „Inchcape Motors“ vyr. pardavimo vadybininkas, Dainius Lepeška, UAB ,,Sostena“
pardavėjas konsultantas.
DARBOTVARKĖ.
Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamo
projekto ,,Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ (toliau – TPĮ) planuojamų įsigyti
mikroautobusų techninės specifikacijos rinkos konsultacija.
SVARSTYTA. Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis
finansuojamo projekto ,,Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ (toliau – TPĮ), planuojamų įsigyti
mikroautobusų 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 bei finansavimu.
Vytautas Mickūnas pristatė mikroautobusų techninę specifikaciją.
Evaldas Baškys pasiūlė koreguoti variklio galingumo reikalavimą ir išdėstyti jį sekančiai:
1) ne mažiau kaip 75kW ir 340NM;
arba
2) ne mažiau kaip 95 kW.
Darbo grupės nariai pareiškė nuomonę dėl kėbulo stiklų ir pasiūlė koreguoti taip:
,,Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis stiklai ne mažiau kaip 80% atsparia įbrėžimams, apsaugančia
nuo ultravioletinių spindulių plėvelė. Plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metus;“.
Dainius Lepeška pasiūlė koreguoti ,,Prikabinimo įtaiso“ reikalavimą ir vietoje
,,Gamyklinis“ įrašyti ,,Sertifikuotas“. Taip pat pasiūlė iš audio sistemos reikalavimo išbraukti ,,su
mobilaus telefono krovimo funkcija“.
Vytautas Mickūnas pabrėžė, kad pristatymo terminas 12 mėn. be pratęsimo.
Rinkos konsultacijos dalyviai patikino, kad laiko automobilių pristatymui skiriama
užtektinai.
Diskusijos metu su rinkos konsultacijos dalyviais ir darbo grupės nariais priimtas
sprendimas koreguoti 26 ir 27 techninės specifikacijos punktus ir juos išdėstyti taip:

-226.

Techninis
aptarnavimas
garantijos metu

Suteiktos garantijos metu nuo prekių priėmimo–perdavimo akto
pasirašymo dienos.

27.

Garantija

Ne mažiau kaip 36 mėnesiai arba 100 000 km ridos.

Vytautas Mickūnas pateikė papildomus klausimus.
1. Kokio modelio mikroautobusą, atitinkantį pateikiamos techninės specifikacijos
reikalavimus, tiekėjas galėtų pasiūlyti?
Evaldas Baškys informavo, kad konkursui galėtų pateikti Ford Transit Custom modelio
automobilį.
Dainius Lepeška informavo, kad konkursui galėtų pateikti Renault Trafic modelio
automobilį.
Karolina Kneižytė informavo, kad konkursui galėtų pateikti Renault Master modelio
automobilį.
2. Kokį maksimalų kiekį automobilių tiekėjas galėtų pristatyti Užsakovui per 3, 6, 12
mėnesių?
Rinkos konsultacijos dalyviai patikino, kad visą kiekį pristatytų per 12 mėn.
3. Kokia preliminari mikroautobuso kaina galėtų būti pagal numatytą transporto
priemonės specifikaciją. Kiek lengvojo automobilio kainą galėtų įtakoti perkamų transporto
priemonių kiekis ir pristatymo terminas?
Rinkos konsultacijos dalyviai informavo, kad mikroautobuso kainą galėtų įtakoti
įsigyjamų automobilių kiekis ir perkant nuo 10 automobilių būtų taikomos specialios gamintojo
nuolaidos.
NUTARTA:
Atsižvelgti į rinkos konsultacijos dalyvių išsakytas pastabas. Koreguoti mikroautobusų
techninę specifikaciją.
PRIDEDAMA. Mikroautobusų techninė specifikacija (5 lapai).
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