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Eil.
nr.

1
1.

Prekės, paslaugos
ar darbo
pavadinimas

2
Konsultacijų vietos
projekto
administravimo
klausimais teikimo
paslauga
Pastato kapitalinio
remonto darbai

2.

3.
4.

Kapitalinio remonto
techninio projekto
parengimo išlaidos
Statinio ekspertizės
parengimo paslauga

Prekės, paslaugos ar darbo trumpas apibūdinimas

3

Preliminari 1
finansinių metų
prekės, paslaugos ar
darbų numatomos
sudaryti pirkimo
sutarties vertė, su
PVM
4

Ketvirtis, kurio
metu turi būti
įsigyta prekė,
suteikta paslauga
ar atliktas darbas

Pastabos
(numato
ma
sutarties
trukmė)

5

6

4950,00
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19996,46

I ketv.
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3000,00
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1 m.

250,00

I ketv.

1 m.

Konsultavimo paslaugų teikimas 110 val.

Pastato kapitalinio remonto pagrindiniai parametrai:
Panduso neįgaliesiems įrengimas ne mažiau 5m2; lauko laiptų įrengimas
ne mažiau 9 m2;
virtuvėlės patalpos ir neįgaliesiems pritaikyto tualeto įrengimas ne
mažiau 17 m2, atskiriant patalpas;
elektros instaliacijos keitimas;
koridoriaus apšvietimo įrengimas, pritaikant kiškių kolekcijos
eksponavimui ne mažiau kaip 40 m2; koridorių (plotas ne mažiau kaip 27
m2) grindų, sienų, lubų remontas.
Pastato kapitalinio remonto darbams būtinas rengti techninis projektas
Pastato kapitalinio remonto darbams
skaičiuojamosios dalies ekspertizę.

būtina

atlikti

kainos

2
Garso kolonėlės su
mikšeriniu pultu ir
mikrofonu
komplektas

5.

Medžio apdirbimo
staklių komplektas

6.

Sveikatinimo įrangos
komplektas

7.

IT įrangos
komplektas

8.

Siuvimo mašinos

9.
10.

Virtuvės įrangos

1. Garso kolonėlės pagrindiniai parametrai: maksimali galia ne mažiau
700 W, 2 juostų, atkuriamas dažnių ruožas ne mažiau 45-20000 Hz, 2
išvestys, D klasės stiprintuvas.
2.Mikšerinio analoginio pulto pagrindiniai parametrai: pulto tipas –
analoginis, ne mažiau 6 kanalų, fantominis maitinimas mikrofonui.
3.Mikrofono 1 vnt. pagrindiniai parametrai: mikrofono tipas – bevielis,
su stotele, veikimo trukmė 30 val.
1. Daugiafunkcinių medžio apdirbimo staklių pagrindiniai
parametrai: variklio tipas – elektrinis, vienfazės, atlieka ne mažiau kaip
3 funkcijas.
2.Juostinio medžio pjovimo pjūklo pagrindiniai parametrai: variklio
tipas – elektrinis, variklio galingumas ne mažiau kaip 300 W, pjovimo
kampo reguliavimo galimybė, stacionarios.
3.Staliaus darbastalio varstoto su priedais (spintelė, 1 vnt. veržtuvai,
2 vnt. pirštai 4 vnt) 1 vnt. pagrindiniai parametrai: medinis, darbastalis
su 2 veržtuvais, stalviršio ilgis ne mažiau kaip 1300 mm, stalviršio plotis
ne mažiau kaip 500 mm, darbastalio aukštis ne mažiau kaip 850 mm.
1.Irklavimo treniruoklio pagrindiniai parametrai: tvirtumas, ne mažiau 8
treniruočių programų, max vartotojo svoris 120 kg.
2.Horizontalus dviračio treniruoklio pagrindiniai parametrai:
pasipriešinimo reguliavimas, ne mažiau 6 pasipriešinimo lygmenų, širdies
ritmo kontrolė.
3. Masažinio krėslo pagrindiniai parametrai: galia 200 W, pasirenkami
masažo tipai, viso kūno masažas.
1.Projektoriaus pagrindiniai parametrai: max raiška FULL HD
1920x1080 proporcija 16.9.
2.Ekranas su stovu pagrindiniai parametrai: nešiojamas projektoriaus
ekranas, su trikoju, ekrano dydis ne mažesnis kaip 200x200 cm.
3.Nešiojamo kompiuterio pagrindiniai parametrai: nešiojamas, kietasis
diskas HDD, atminties dydis (RAM) ne mažiau 4 GB.
1.Siuvimo mašinos pagrindiniai parametrai: kompiuterizuota siuvimo
mašina, 40 operacijų, 3 rūšių automatinės kilpos.
2. Krašto apmėtymo mašinos
Pagrindiniai parametrai: 4-ių, 3-jų, 2-jų siūlų overlokas, siuvimo greitis
130 dyg/min.
1.Virtuvinio kombaino pagrindiniai parametrai: galia nuo 1000 W, su
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3

11.

komplektas

keičiamais priedais.
2.Šaldytuvo pagrindiniai parametrai: laisvai statomas, šaldytuvasšaldiklis, aukštis ne mažesnis kaip 160 cm, energijos efektyvumo klasė ne
mažesnė kaip A+.

Koloninis alembikas

Koloninio alembiko pagrindiniai parametrai: koloninis, varinis indas
augalų distiliavimui, talpa 5 l.
Virtuvės baldų su įmontuojama buitine technika komplektą sudaro:

Virtuvės baldų su
įmontuojama buitine
technika komplektas

Ekspozicijos baldų
komplektas

13.

14.

Sulankstomų stalų ir

1 m.

II ketv.

1 m.

3078,00

II ketv.

1 m.

987,24

II ketv.

1 m.

spintelės su orkaite, mikrobangų krosnelė, kaitlentė, gartraukis,
plautuvė su maišytuvu.
Komplekto pagrindiniai parametrai: baldų plokštė ne mažesnė nei 18
mm, stalviršis ne plonesnis nei 38 mm, virtuvės komplekto ilgis ne
mažesnis nei 3900 mm, plotis ne mažesnis nei 2865 mm.
Buitinės technikos pagrindiniai parametrai: 1.Orkaitė – įmontuojama
durelių stiklas dvigubas, talpa (l) ne mažesnė nei 57, funkcijų skaičius ne
mažiau nei 4.
2. Mikrobangų krosnelė – galingumas ne mažesnis nei 800 W,
įmontuojama, talpa ne mažesnė nei 20 l.,
3. Kaitlentė – indukcinė, kaitlenčių skaičius ne mažiau nei 4 vnt.,
paviršiaus danga – stiklo keramikinė, valdymas – jutiklinis.
4. Gartraukis – galingumas (m3/h) ne mažesnis nei 240, plotis ne
mažesnis nei 60 cm, traukos lygiai ne mažiau kaip 3.
5. Plautuvė – plautuvės tipas – įstatoma iš viršaus, matmenys ne mažesni
78x50 cm, 6. Maišytuvas – sukiojamas snapelis.

12.

II ketv.

226,00

Ekspozicijos baldų komplektą sudaro:
stumdomos durys, spinta su stumdomomis durimis, vitrina, pakabinamos
lentynos.
Stumdomos durys pagrindiniai parametrai: durys 3 vnt. , angos
matmenys pločio ne mažiau 3150 mm, aukščio ne mažiau 1900 mm.
Spinta su stumdomomis durimis pagrindiniai parametrai:
Spinta ne mažiau kaip 2500 mm plotis, 2760 aukštis, 3 durys.
Vitrinos pagrindiniai parametrai: aukštis ne mažesnis nei 2000 mm, plotis
ne mažesnis nei 1100 mm, gylis ne mažesnis nei430 mm.
Pakabinamų lentynų 8 vnt. pagrindiniai parametrai:
Aukštis ne mažesnis nei 40 mm, plotis ne mažiau 2300 mm, gylis ne
mažiau 300 mm.
Komplektą sudaro: sulankstomas mobilus posėdžių stalas 2 vnt., kėdės

3885,00

4
kėdžių komplektas

15.

Minkštas kampas
Virtualaus žaidimo
komplektas

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Įgarsinimas
Maitinimas
Atlygis renginio
atlikėjui
Transporto nuoma
Edukacija
Kanceliarinės prekės
Kalėdinės
dekoracijos

12 vnt.
1.Sulankstomo stalo 2 vnt. pagrindiniai parametrai: stalo ilgis ne
mažesnis nei 1400 mm, plotis 700 mm, metalinis karkasas.
Minkšto kampo pagrindiniai parametrai: ilgis ne mažesnis nei 300 cm,
miegojimo funkcija.
Virtualaus žaidimo komplektą sudaro akiniai ir televizorius.
1. Virtualaus žaidimo akinių pagrindiniai parametrai: virtualios
realybės šalmo raiška ne mažesnė nei 2880x1700, ekrano įstrižainė 3,4“,
matymo laukas 110,
2. Televizoriaus pagrindiniai parametrai: ekrano raiška ne mažesnė nei
3840x2160, smart TV yra, įstrižainė ne mažiau kaip 130 cm.
Gyvo garso koncerto įgarsinimas lauke, įgarsinimo sistemos galingumas
ne mažiau 4 kW, ne mažiau 4 mikrofonai.
Ne mažiau 40 renginio dalyvių maitinimas.
Gyvo garso koncertinė programa, trukmė ne mažiau 40 min.
Keleivinio transporto, ne mažiau 8 vietų nuoma kolektyvo išvykai.
Edukacija renginio dalyviams, trukmė ne mažiau 45 min.
Kopijavimo popierius, segtuvai.
Elektrinės girliandos, žaislai eglutei.
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