KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ
2018-03-15
Perkančioji organizacija: UAB „Dainavos Būstas”.
Pirkimo objektas:
Keleivinių liftų V. Krėvės pr. 47, Kaunas reg. Nr. LF-01-06072 ir LF-01-06073 pakeitimas naujais.
PASTABA: teikti du atskirus pasiūlymus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esamo lifto atnaujinimo sąlygos:
Senos sistemos demontavimo, naujos sistemos sumontavimo, derinimo ir paleidimo darbai;
Suktuvo keitimo darbai;
Kabinos durų, sienų, lubų apdaila nerūdijančiu plienu;
Kabinos rėmo rūdžių valymas, gruntavimas, dažymas;
Kiti nenumatyti darbai.
Naujo lifto sąlygos:
šachtos angokraščių apdaila – milteliniu būdu dažyta arba nerūdijančio plieno skarda (ne mažiau kaip
1 mm storio) užleidžiant ne mažiau kaip 10 cm į šonus ir į viršų;
ištupėjusių vietų prie angokraščių tinkavimas ir dažymas (~10 – 15 cm nuo apskardinimo);
slenksčių užtaisymas (betonavimas);
lifto kabinos apdaila - milteliniu būdu dažyta arba nerūdijančio plieno skarda, veidrodis, porankis,
antivandaliniai iškvietimo ir įsakymo mygtukai, foto užuolaida per visą durų aukštį, aukšto
indikatorius pagrindiniame sustojime, keleivių surinkimas žemyn.
pagrindinis variklis valdomas dažnio keitikliu, durų pavaros variklis valdomas dažnio keitikliu;
liftas turi atitikti EN 81-1:2000+A3:2010 standartą;
garantija – 2 m. nuo darbų pabaigos.

Pasiūlymo sąlygos:
Pasiūlyme turi būti įvertintos išlaidos už administratoriaus darbą - lėšų surinkimą bei nemokumo
rizikos prisiėmimą – 18% (neturi būti išskiriamos atskira eilute).
• Pasiūlyme turi būti įvertinta senojo lifto vertė (mechanizmų ar kaip metalo laužo), išvežimo sąnaudos
(turi būti išskiriamos atskiromis eilutėmis).
• Galutinė pasiūlymo kaina nurodoma su PVM.
•

Sutarties sąlygos:
Avansas – 30%, likusios sumos išsimokėjimas:
i.
perkant naują liftą - lygiomis dalimis kas mėnesį per 3 metus;
ii.
perkant remonto darbus - lygiomis dalimis kas mėnesį per 1 metus.
• Išlaidos už administratoriaus darbą - lėšų surinkimą bei nemokumo rizikos prisiėmimą – 18%.
•

Pasiūlymo pateikimo terminas, vieta, būdas:
• Paštu, faksu, el. Paštu renata@pirkimucentras.lt iki 2018-03-22 d. 16 val.
PRIDEDAMA: Liftų LF-01-06072 ir LF-01-06073 specifikacijos.
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