
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ 
 

 

 Panevėžio pataisos namai (adresu P. Puzino g. 12, LT-35169, Panevėžys, faksas 8 

45 467 558, el. paštas ukis@paneveziopn.lt ) prašo pateikti pasiūlymą alkotesterių 

pirkimui. 

 Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: - 

 Kaina: 

Į kainą turi įeiti tiekėjo patiriamos išlaidos ir siekiamas pelnas, išskyrus pridėtinės vertės 

mokestį, kuris turi būti nurodytas atskirai. 

 Pirkimo objekto apibūdinimas: 

Įstaigai reikalingi 2 vnt. profesionalūs alkotesteriai su elektrocheminiais jutikliais, 

metrologine patikra ir komplekte 100 vnt. vienkartinių antgalių. Techninė specifikacija 

pridedama. 

Pasiūlymą prašome pateikti CVP IS priemonėmis, nurodant objekto kainą. Pasiūlyme 

prašome nurodyti asmenis, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos, nurodant 

vardą, pavardę, pareigas, telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą. 

 Pasiūlymo galutinis pateikimo terminas: 2016 m. gegužės 31 d., 10 val. 

 Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

 Pirkimo objektas į dalis neskirstomas, alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. 

Pasiūlymai bus vertinami eurais. 

 Panevėžio pataisos namų supaprastintų pirkimų taisyklės, kuriomis vadovaujantis 

vykdomas supaprastintas pirkimas, patvirtintos Panevėžio pataisos namų direktoriaus 

2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45, paskelbtos Viešųjų pirkimų tarnybos 

tinklalapyje www.cvpp.lt  

 

Panevėžio pataisos namų Ūkio skyriaus vyr. specialistas Audrius Grigaravičius, tel. 8 45 

460 946, el. paštas ukis@panevėžiopn.lt, audrius.grigaravicius@paneveziopn.lt  įgaliotas 

palaikyti ryšį su tiekėjais. 
(įgalioto asmens palaikyti ryšį vardas, pavardė, pareigos, tel. ir kt.) 
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PROFESIONALAUS ALKOTESTERIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

I PIRKIMO DALIS 

 1.1. ALKOTESTERIS SU ELEKTROCHEMINIU JUTIKLIU (1 VNT.) 
 

 

Eil. 

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 

Reikalavimas. 

Reikalaujama parametro reikšmė ne 

blogiau kaip arba lygiavertė 

Pasiūlymo duomenys. 

Privaloma išsamiai 

aprašyti siūlomą 

parametrą. 

1. Kategorija Profesionalus alkotesteris  

2. Garantija 12 mėn.  

3. Metrologinė patikra Turi 6 mėn. galiojančią metrologinę patikrą   

4. 
Registruotas 

Lietuvoje 
Taip 

 

5. 
Pasyvaus matavimo 

galimybė 
Yra 

 

6. Testų skaitiklis Yra  

7. Žingsnis Rezultatai pateikiami kas 0,01 promilės  

8. 
Pūtimo srauto 

kontrolė 

Kontroliuojamas pūtimo stiprumas ir laikas, 

sistema prisitaiko prie plaučių 
 

9. Matavimų ribos 0,0 - 5,0 promilių  

10. Kalibravimas elektroninis kalibravimas  

11. 
Kalibravimo 

dažnumas 
kartą i pusę metų 

 

12. Paklaida ± 0,017 ‰ (iki 1,00 ‰); ± 1,7 % (virš 1,00 ‰)  

13. Ekranas grafinis LCD, su apšvietimu  

14. 
Ekrano pranešimų 

kalba 
Lietuvių 

 

15. Atmintis Ne mažiau paskutinių 10 testų  

16. Pasiruošimo laikas ne ilgesnis 4 s. nuo įjungimo  

17. Ekonomiškumas 
Ne mažiau 1400 testų su vienu baterijų 

komplektu 
 

18. 
Darbinė 

temperatūra 
-5 iki +50 C 

 

 

 

II PIRKIMO DALIS  

2.1. ALKOTESTERIS SU ELEKTROCHEMINIU JUTIKLIU  – 1 VNT.  

 

 

Eil. 

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 

Reikalavimas. 

Reikalaujama parametro reikšmė ne 

blogiau kaip arba lygiavertė 

Pasiūlymo duomenys. 

Privaloma išsamiai 

aprašyti siūlomą 

parametrą. 



1. Kategorija Profesionalus alkotesteris  

2. Garantija 12 mėn.  

3. Metrologinė patikra Turi 6 mėn. galiojančią metrologinę patikrą   

4. 
Registruotas 

Lietuvoje 
Taip 

 

5. 
Pasyvaus matavimo 

galimybė 
Yra 

 

6. Testų skaitiklis Yra  

7. Žingsnis Rezultatai pateikiami kas 0,01 promilės  

8. 
Pūtimo srauto 

kontrolė 

Kontroliuojamas pūtimo stiprumas ir laikas, 

sistema prisitaiko prie plaučių 
 

9. Matavimų ribos 0,0 – 5,0 promilių  

10. Kalibravimas elektroninis kalibravimas  

11. 
Kalibravimo 

dažnumas 
kartą i pusę metų 

 

12. Paklaida ± 0,017 ‰ (iki 1,00 ‰); ± 1,7 % (virš 1,00 ‰)  

13. Ekranas grafinis LCD, su apšvietimu  

14. 
Ekrano pranešimų 

kalba 
Lietuvių 

 

15. Atmintis Ne mažiau paskutiniai 5000 testų  

16. Pasiruošimo laikas ne ilgesnis 3 s. nuo įjungimo  

17. Ekonomiškumas 
Ne mažiau 1400 testų su vienu baterijų 

komplektu 
 

18. 
Darbinė 

temperatūra 
-5 iki +50 C 

 

19. Vibracija ir smūgiai 
Atitinka EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 

60068-2-64, MIL-STD 810F 
 

20. CE ženklinimas 
Direktyva 89/336/EEB (elektromagnetinis 

suderinamumas) 
 

21. Apsaugos klasė  IP 54  

22. 
Darbas su 

kompiuteriu 
Galima perkelti duomenis į kompiuterį  

 

 

 

 

 

    PASTABA.  

        Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas 

konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, 

tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad perkančioji organizacija šį nurodymą 

pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 
 


