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1. Bendroji dalis 

 

1.1.  Perkančioji organizacija – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. 

Pirkimas atliekamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  

2017-05-02 Nr. XIII-327, TAR, 2017-05-04, kodas 2017-07550, įsigaliojusiu nuo  2017-07-01. 

1.2.  Pirkimo būdas – mažos vertės skelbiami  pirkimai pagal viešųjų pirkimų tvarkos aprašą, 

patvirtintą viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-97. 

1.3.  Laimėtojas bus renkamas pagal  mažiausią pasiūlytą kainą, išpildant visas Sraigtinio žmonių su 

negalia keltuvo techninės priežiūros techninės specifikacijos sąlygas ir pateikus  kvalifikacinius 

reikalavimus įrodančius dokumentus. 

 

2. Informacija apie perkamas paslaugas 

2.1.  Pirkimo objektas – Sraigtinio žmonių su negalia keltuvo priežiūra ir remontas. 

2.2. Perkamos paslaugos turi būti atliekamos pagal Sraigtinio žmonių su negalia keltuvo techninės 

priežiūros techninę specifikaciją (Priedas Nr.1). 

  2.3. Sraigtinio žmonių su negalia keltuvo (surinkėjo pateikti techniniai dokumentai – Priedas Nr.2) 

priežiūros darbus atlikti kas mėnesį. 

2.4. Paslaugų atlikimo pradžia– nuo sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo datos (užregistravus sutartį 

perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje). 

2.5. Paslaugų atlikimo terminas – 36 mėnesiai. 

 

3. Reikalavimai tiekėjams 

3.1. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos 

reikalavimus 

1 lentelė. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys 

dokumentai 

3.1. 1.      Turėti Lietuvos Respublikos Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos išduotą 
Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių 
priežiūros licenciją, ar kitą analogišką 
dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti liftų ir 

Pateikiamas Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
nustatyta tvarka išduotas dokumentas arba 
šalies, kurioje registruotas tiekėjas, 
kompetentingos valstybės institucijos 



jų įrangos nuolatinę priežiūrą. išduota pažyma, suteikianti teisę teikti 
nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių 
priežiūrą. 

Pateikiama dokumento kopija 

 

4. Pasiūlymų pateikimo terminas 

4.1. Pasiūlymai pateikiami  iki gegužės 8 d. 12 val. el. paštu : daivavil@rokiskis.rvb.lt 

 

5. Sutarties pasirašymas 

5.1. Visiems tiekėjams išsiunčiami pranešimai apie pasirinktą laimėtoją. 

5.2. Laimėjęs  tiekėjas kviečiamas sudaryti sutartį.  
 

mailto:daivavil@rokiskis.rvb.lt

