
TAURAGĖS KULTŪROS CENTRAS
(Dariaus ir Girėno  g. 3, LT- 72212 Tauragė, įmonės kodas 188720746,

(direktorius.tkc@gmailmail.com)

AKUSTIKOS  GERINIMO  ĮRANGOS  INSTALIAVIMO  PATALPOJE  DARBŲ MAŽOS
VERTĖS PIRKIMO SĄLYGOS

Tauragės kultūros centras organizuoja  akustikos gerininimo įrengimo darbus  diskotekų  salėje 
Tauragės kultūros rūmuose.
 Pirkimas  vykdomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymu  ,  Tauragės
kultūros centro viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis , Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ,
kitais    viešuosius  pirkimus  reglamentuojančiais  teisės  aktais  bei  šiomis  pirkimo  sąlygomis.
Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo
ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus
dėl  pirkimo  sąlygų,  vadovaujamasi  racionalumo  principu.  Skelbimas  apie  pirkimą  skelbiamas
Tauragės kultūros centro tinklalapyje (http://taurageskc.lt/). Perkančioji organizacija nėra pridėtinės
vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.
 Pirkimo objektas – akustikos gerinimo priemon montavimo darbai diskotekų salėje.

Nr. Pavadinimas Techninės charakteristikos
1. Garsą  absorbuojančios

panelės
Ne mažiau 340 m2.

1.1
.

Absobcinės  panelės
konstrukcija

Pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos.

1.2
.

Triušmo  mažinimo
koeficentas (NRC)

Ne mažiau nei 0,78/m2

1.3
.

Absobcinės  panelės
matmenys (AxPxG)

200x120x2 cm ( + 10 %).

1.4
.

Absobcinės panelės svoris Ne daugiau 1,5 kg.

1.5
.

Absobcinės panelės spalva Derinama  su  užsakovu  iš  ne  mažiau  kaip  2  variantų,
pageidaujama kreminė.

1.6
.

Absobcinės  panelės
degumo standartai

Ne prasčiau nei B-s3, d1.

2. Instaliavimo  medžiagos  ir
darbai.

Turi  būti  visos  medžiagos  garsą  absorbuojančių  panelių
tvirtinimui.
Visos tvirtinimo medžigos turi būti atsparios drėgmei.
Turi būti numatyti  visi reikalingi instaliavimo darbai.

Kartu su įranga turi būti pateikiama specifikacijų atitikimą patvirtinanti dokumentacija.

http://taurageskc.lt/


Garsą absorbuojančioms panelėms ir  montavimo darbams turi būti suteikiamas 24 mėn.garantinis
laikotarpis.
Darbai turi būti atlikti iki 2018 m. lapkričio 16 dienos.
Pasiūlymas  turi  būti  pateikiamas  raštu  ir  pasirašytas  tiekėjo  arba  jo  įgalioto  asmens.   Tiekėjo
pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m. rugsėjo 21 d.  15.00  val. ( Lietuvos Respublikos laiku)
el paštu, atsiuntus jį paštu,  per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Dariaus ir Girėno g. 3,
Tauragė, Lietuva .
Bet  kokia  informacija,  pirkimo   sąlygų   paaiškinimai,  pranešimai  ar  kitas  Perkančiosios
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas raštu. Tiesioginį ryšį  su tiekėjais  įgaliotas
palaikyti: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Almantas Marozas, Dariaus ir Girėno g.3, LT-
72212 Tauragė, faksas: (8446) 62034, tel.: 8612 80947, el.p.: ukiotarnyba@gmail.com
Pasiūlymuose nurodyta kaina bus vertinama eurais. 
 Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią bendrą kainą su PVM.
Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų
reikalavimų.

Pirkimų organizatorius                        Almantas Marozas


