BALDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTAS
A DALIS
1. Perkančioji organizacija: viešoji įstaiga „Vilties žiedas“.
2. Pirkimo pavadinimas: Baldų socialinių paslaugų centrui pirkimas.
3. Informacija apie pirkimo objektą.
Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ (toliau vadinama – VšĮ „Vilties žiedas“, perkančioji
organizacija) numato supaprastinto atviro konkurso būdu įsigyti baldus (toliau vadinama – baldai,
prekės), reikalingus siekiant tinkamai įrengti socialinių paslaugų teikimui centrą, esantį
A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaune. Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų
žodyną (BVPŽ) –39100000-3 Baldai. Baldų įsigijimui skiriamos lėšos:
i) įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų centro (A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaune)
patalpų (pastato) rekonstravimas“, projekto Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-22-005 (toliau – Projektas),
finansuojamą iš Europos Sąjungos lėšų pagal 2007 – 2013 Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra“ VP-3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra“;
ii) įgyvendinant paprojektį “NVO socialinių paslaugų plėtra turintiems kompleksinę
negalią”, paprojekčio Nr. CH-5-FM-1/59 (toliau – Paprojektis), dalinai finansuojamą pagal
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama
sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, nevyriausybinių
organizacijų subsidijos schemą.
Įgyvendinant Projektą bus rekonstruotas pastatas, įsigyta socialinėms paslaugoms teikti
reikalinga įranga ir baldai. Po rekonstrukcijos visas pastatas bus pritaikytas žmonėms su negalia,
jame bus įkurtas dienos socialinės globos centras, teikiantis laikino apgyvendinimo, priežiūros,
laisvalaikio, “atokvėpio” ir ugdymo paslaugas kompleksinę negalią turintiems asmenims.
Paslaugas teiks socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, užimtumo ir darbo/meno terapijos specialistai,
kineziterapeutai, psichologas, slaugos darbuotojai.
Paprojekčio tikslas – plėsti įstaigos teikiamų socialinių paslaugų spektrą asmenims su
kompleksine proto ir fizine negalia, didinti socialinių paslaugų prieinamumą Kauno miesto
neįgaliesiems, rekonstruotame pastate pilnai įrengiant neįgaliųjų dienos centro bei laikino
apnakvindinimo patalpas. Vykdant paprojektį bus įsigyta įranga, baldai, kompiuteriai, buitinė
technika bei kiti numatomoms teikti paslaugoms būtini reikmenys.
4. Perkami baldai, kiekiai ir jų savybės.
Perkamų baldų kiekiai, matmenys ir kitos charakteristikos nurodytos Techninės specifikacijos B
dalyje pateiktoje lentelėje. Galutiniai matmenys nuo duotųjų negali skirtis daugiau kaip + - 20 mm,
jeigu šioje lentelėje nenurodyta kitaip. Nenurodyti baldų matmenys, konkreti spalva (kai taikoma)

tikslinami sutarties vykdymo metu (matmenys – pagal baldų montavimo vietą) ir turi būti suderinti
su perkančiąja organizacija.
5. Bendri reikalavimai perkamiems baldams.
5.1. Visi pastate montuojami ir statomi baldai turi sukurti komfortišką darbo aplinką,
patenkinti dirbančiųjų ir paslaugų gavėjų poreikius jaustis patogiai, sveikai ir saugiai. Baldų
gamyboje turi būti naudojama E-1 standartą atitinkančios LMDP ar MDP techninėje specifikacijoje
nurodyto storio plokštės, padengtos sintetine danga ar natūralia faneruote, arba lygiaverčiai
gaminiai. Tiekėjas turi užtikrinti, kad perkamų baldų (jų dalių) metaliniams paviršiams dengti
naudojamuose produktuose nėra pavojingų cheminių medžiagų (pateikiami patvirtinantys tiekėjų
sertifikatai ar lygiaverčiai dokumentai). Baldų gamyboje naudojamos plastikinės dalys turi būti
tinkamos perdirbti pagal ISO 11469 arba lygiavertį standartą (pateikiami patvirtinantys tiekėjų
sertifikatai ar lygiaverčiai dokumentai).
5.2. Baldų dizainas turi būti parenkamas atsižvelgiant į šioje techninėje specifikacijoje
pateiktus aprašus ir šios techninės specifikacijos B dalyje pateiktus pavyzdžius. Baldai turi būti
tvirtos, patikimos konstrukcijos. Perkami biuro baldai turi būti lengvai transformuojami ir
pritaikomi besikeičiant organizacijos bei darbuotojų poreikiams.
Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos
modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, standartai, tipai, konkreti kilmė ar
gamyba, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašyti žodžiai „arba lygiavertis“.
5.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų baldų specifikacijas, baldų
brėžinius ir/arba nuotraukas. Techninėje specifikacijoje pateikti baldų matmenys yra orientaciniai.
Konkretūs baldų matmenys, taip pat tiekėjo pasiūlyme baldų brėžiniuose ar specifikacijose pateikti
baldų matmenys vykdant sutartį turės būti suderinti su perkančiąja organizacija ir gali būti
koreguojami ar tikslinami atsižvelgiant į argumentuotas ir pagrįstas tiekėjo rekomendacijas bei
faktinius rekonstruotų patalpų matmenis. Konkretaus baldo spalva ar paviršiaus faktūra gali būti
tikslinama arba keičiama pirkimo sutarties įgyvendinimo metu, sprendinius derinant su perkančiąja
organizacija. Pasirašius sutartį tiekėjas privalės raštu suderinti galutinius detalizuotus baldų eskizus
su perkančiąja organizacija.
5.4. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti ir į perkjančiosios
organizacijos nurodytą vietą (A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas) pristatomi supakuoti. Į baldų
komplektą turi įeiti visi varžtai, jungtys bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus.
5.5. Baldų tarnavimo laikas, juos teisingai eksploatuojant turi būti ne trumpesnis kaip 5
metai. Tiekėjo pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gaminio aprašymas,
atitinkama deklaracija, garantijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
5.6. Visiems baldams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija (jeigu
šios techninės specifikacijos B dalyje konkrečiam baldui nenurodyta kitaip), skaičiuojant nuo baldų
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. Galimos su tuo susijusios tiekėjo išlaidos turi būti
įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą. Pristačius prekes, Perkančiajai organizacijai pateikiamos
garantinio aptarnavimo sąlygos (lietuvių k.).
5.7. Perkančiajai organizacijai yra priimtini savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
5.8. Perkančioji organizacija pasilieką teisę keisti/tikslinti tiekėjo pasiūlyme pateiktas
baldų išdėstymo schemas. Baldų išdėstymo schemose nurodyti baldų keikiai skiriasi nuo šios
techninės specifikacijos B dalyje nurodytų keikių, tokiu atveju baldų kiekiai keičiami pagal šios
techninės specifikacijos B dalyje pateiktus kiekius.
6. Pristatymo terminai ir sąlygos.
6.1. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir perduotos Perkančiajai organizacijai ne
vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkimo
sutarties vykdymo metu atsiradus nuo tiekėjo nepriklausančioms, nenumatytoms aplinkybėms, taip
pat dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų perkančiajai organizacijai
arba jos personalui, šiame punkte nurodytas Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas gali būti

pratęstas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui. Sutarties trukmės
pratęsimas įforminamas abiejų sutarties šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.
Pratęsus sutartį prekių apimtys ir kaina nekinta.
6.2. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas dėl aplinkybių, kurių Perkančioji
organizacija negalėjo numatyti atlikdama pirkimą (pvz.: nustatomi defektai pastato įrengime,
kuriuos būtina pašalinti prieš montuojant ir pastatant baldus, ar kt.); tokiu atveju prekių pristatymo
terminas gali būti pratęstas Perkančiosios organizacijos nurodymu laikotarpiui, atitinkančiam
sutarties vykdymo sustabdymo trukmę, tiekėją įspėjus apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo
dienas. Pratęsimo terminas nustatomas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susitarimu raštu.
6.3. Pristatymo vieta - socialinių paslaugų centras adresu A.Juozapavičiaus pr. 7G,
Kaunas. Baldai turi būti pristatyti tiekėjo lėšomis bei transportu. Visi pristatyti baldai turi būti
pilnai sumontuoti ir pastatyti vietoje pagal tiekėjo su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo
metu suderintą baldų išdėstymo schemą. Tiekėjas atsako už bet kokius prekių pažeidimus ar
sugadinimą pristatymo arba montavimo metu; tokiu atveju tiekėjas turi pakeisti sugadintas prekes
arba jų pažeistas dalis naujomis. Tiekėjas turi perduoti prekes užbaigtoje ir visiškai
eksploatuojamoje būklėje, suteikiant garantinį aptarnavimą nuo jų perdavimo perkančiajai
organizacijai dienos.
6.4. Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas,
įskaitant technines ir kitokias priemones (pvz. ryšių, transporto, draudimo paslaugos ir pan.).
7. Tiekėjo atsakomybė
Tiekėjas atsako už tinkamą savo darbuotojų, kuriuos įgalioja vykdyti prekių tiekimo sutartį,
kvalifikaciją. Tiekėjas gali samdyti ir kitus sutarčiai įgyvendinti reikalingus darbuotojus arba
pasitelkti subtiekėjus.
8. Kitos sąlygos
8.1. Tiekėjas, tiekdamas šioje techninėje specifikacijoje aprašytas prekes, privalo laikytis
pasirašytos pirkimo-pardavimo sutarties su perkančiąja organizacija sąlygų ir joje nustatytų
įsipareigojimų, LR galiojančių teisės aktų.
8.2. Tiekėjas turi teisę samdyti subtiekėjus prekių tiekimo sutarčiai įvykdyti. Subtiekėjų
samdymas neatleidžia tiekėjo nuo jokių įsipareigojimų ar atsakomybės pagal pasirašytą pirkimopardavimo sutartį. Tiekėjas atsako už subtiekėjų tiekiamas prekes (jų dalį), tarsi pats jas būtų
patiekęs.

