Elektromagnetinio debito matavimo prietaiso
pirkimas
SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS (SPS)
2015 m. vasario 4 d.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kitos
perkančiosios organizacijos vardu. Įgaliojusi organizacija AB „Lietuvos energijos gamyba“.
1.2. Vykdomas neskelbiamas mažos vertės pirkimas.
1.3. Pirkimas vykdomas elektroniniu paštu. Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai
ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjų susirašinėjimas vykdomas tik šiomis priemonėmis.
1.4. Šio Pirkimo metu bus vykdomos Derybos.

2.1.
2.2.
2.3.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
Pirkimo objektas - elektromagnetinis debito matavimo prietaisas (toliau tekste – Prekės).
Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas Techninėje specifikacijoje.
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

3.1.

3. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI
Tiekėjų kvalifikacija nėra tikrinama.

4. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI
4.1. Pirminį pasiūlymą reikia pateikti el. paštu algirdas.bajoras@le.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 11
d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos laiku).
4.2. Pasiūlyme Tiekėjas turi pateikti:
4.1.1. užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (išskyrus tuos atvejus, kai pasirašoma elektroniniu parašu)
Pasiūlymo formą (su priedais);
4.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopiją, jei vieną Pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų
grupė;
4.1.3. jei Pasiūlymo dokumentus ir (ar) Pasiūlymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi
būti pridėtas galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti
Pasiūlymą1;
4.1.4. dokumentus (Prekės aprašymus), kurie įrodytų jog siūloma Prekė atitinka techninės specifikacijos 5
skirsnio reikalavimus, pageidautina su nuorodomis į pateiktos techninės dokumentacijos puslapį ir
punktą.
4.3. Pasiūlymo forma (su priedais) turi būti pateikiami lietuvių kalba, kiti dokumentai gali būti pateikiami
lietuvių arba anglų kalbomis.
4.4. Pirkėjas, gavęs Pasiūlymą kitomis nei SPS 4.1 punkte nurodytomis priemonėmis, apie tai informuoja
Tiekėją, o tokio Pasiūlymo nenagrinėja ir nevertina.
5. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
5.1. Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys Galutiniai Pasiūlymai bus vertinami
remiantis mažiausios kainos, kuri nurodyta Pasiūlymo formoje esančios lentelės grafoje „Pasiūlymo kaina
EUR be PVM“, kriterijumi.
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Pagal LR civilinio kodekso 2.140 straipsnio 1 dalį Juridinio asmens duodamą įgaliojimą pasirašo jo vadovas. Ant
įgaliojimo, kuris sudaromas ne informacinių technologijų priemonėmis, dedamas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis
antspaudą privalo turėti; pagal LR civilinio kodekso 2.142 straipsnio 1 dalį Įgaliojimo terminas gali būti apibrėžtas ir
neapibrėžtas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos.

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
6.1. Jei Dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti Sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis turės sumokėti Įgaliojusiajai
organizacijai 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti
Įgaliojusiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda.
Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Galutinio
pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį
Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

7.1.

7. SUTARTIES SUTARTIES KAINA
Su Laimėjusiu Dalyviu sudaromos Sutarties kaina bus lygi Laimėjusio Dalyvio Pasiūlymo kainai.
8.

PRIEDAI

Priedas Nr.1 – Techninė specifikacija.
Priedas Nr. 2 – Pasiūlymo forma.
Priedas Nr. 3 – Sutarties projektas.

Rengė: Algirdas Bajoras, tel. (8 5) 259 4321
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Priedas Nr. 1 prie Specialiųjų pirkimo sąlygų
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Perkančioji organizacija – „Lietuvos energijos gamyba", AB
Pirkėjas - UAB Verslo aptarnavimo centras (įgaliotoji organizacija vykdyti Pirkimą).
Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos dėl Pirkimo objekto.
Prekės – Debito matavimo prietaisas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
Elektromagnetinis debito matavimo prietaisas.
3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
Elektromagnetinis debito matavimo prietaisas – 1 vnt.
4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Lietuvos elektrinė)
5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1. Esamos situacijos aprašymas
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

Elektromagnetinis debitomatis.
Vamzdžio diametras DN 200.
0
Nuotekų vandens temperatūra td =25 C.
Nuotekų vandens slėgis Pd =10 bar.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.
5.2.13.
5.2.14.
5.2.15.
5.2.16.
5.2.17.
5.2.18.
5.2.19.
5.2.20.
5.2.21.
5.2.22.
5.2.23.
5.2.24.
5.2.25.
5.2.26.
5.2.27.
5.2.28.

Debitomačio darbo režimas ilgalaikis, nepertraukiamas.
Matavimo principas – elektromagnetinis;
0
Debitomačio darbinė aplinkos temperatūra ne mažiau kaip T= +5 ÷ +50 C.
Matuojama terpė – nuotekų vanduo.
0
Maksimali temperatūra ne mažesnė kaip Tmax=+30 C.
Maksimalus slėgis ne mažesnis kaip Pmax=14 bar.
Debitomačio diametras DN200.
Debitomačio pajungimas flanšinis, pagal LST EN 1092-1standartą, PN16, DN200 (12sk. Ø22)
arba lygiavertį.
Debitomačio matavimo ruožo ilgis 350 mm.
Debitomačio matavimo ruožo medžiaga atspari nuotekų vandeniui, o elektrodai pagaminti iš
nerūdijančio plieno.
Montavimo būdas – vertikalus.
3
Matavimo ribos ne mažiau kaip 15÷1000 m /h.
Debitomačio matavimo paklaida pagal 2004/22/EC (MID) direktyvos reikalavimus, MI-001 priedą..
Maitinimas 230VAC +10/-15 %.
Srovinis išėjimo signalas 4÷20 mA HART ir impulsinis išėjimo signalas.
Srovinis išėjimas privalo būti galvaniškai atskirtas.
Debitomačio keitiklis – nuotolinė versija.
Kabelio atstumas nuo matavimo ruožo iki keitiklio ≥ 10 m.
Debitomačio keitiklis turi turėti vietinį LCD ekraną ir valdymo mygtukus.
LCD ekrane turi rodyti momentinį ir suminį debitą, savidiagnostikos ir gedimų pranešimus.
LCD ekranas ne mažiau 2 eilučių.
Debitomatis ir keitiklis privalo turėti gamyklines plombavimo vietas.
Debitomatis turi palaikyti HART protokolą.
Suderinamumas su HART komunikatoriais 375/475.
Debitomatis yra priskirtas teisinei metrologijai.
Debitomačiui turi būti atlikta pirminė patikra pagal 2004/22/EC (MID) direktyvos reikalavimus.
Debitomatis privalo būti su MID priminės patikros patvirtinimo ženklu arba MID patikros liudijimu.
Kabelių įvedimo skylių sriegis M20×1,5.
3

5.2.29. Apsaugos laipsnis ne mažiau kaip IP 67.
5.2.30. Debitomatis sertifikuotas Europos sąjungoje (pažymėtas ženklu CE).
5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

Tekėjas privalo Prekes pristatyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo sutarties įsigaliojimo
dienos.
Tiekėjas privalo pristatyti Prekes adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Lietuvos elektrinė)
Perkančiosios organizacijos darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
Montavimo darbus atliks Perkančioji organizacija, tačiau Tiekėjas privalės atlikti Prekių
montavimo techninę priežiūrą ir paleidimo, derinimo darbus.

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija
5.4.1. Kartu su pristatytomis Prekėmis turi būti pateikta Prekių montavimo, paleidimo ir eksploatavimo
instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis.
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