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KONKURSO SĄLYGOS  

 

ELEKTROCHEMINĖS SISTEMOS KOMPONENTŲ, SKIRTŲ IŠBANDYTI 

NUKLEAZIŲ JUTIKLIO VEIKIMĄ, PROJEKTAVIMO DARBŲ (MTEP 

PASLAUGOS) IR MEDŽIAGŲ REIKALINGŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS 

VYKDYTI ĮSIGIJIMAS  

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

 1.1. UAB Laboratorija 1 (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo pirkimą vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.947 straipsnio „Viešo konkurso paskelbimas“ 

reikalavimais.  (toliau – pirkimas).  

 1.2. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas laikraštyje „Vakaro žinios“ ir svetainėje 

www.bioanalysis.lt 

 1.3. Šios sąlygos yra pirkimo dokumentų A dalis „Konkurso sąlygos“. Visus pirkimo 

dokumentus sudaro: A dalis „Konkurso sąlygos“ (su priedais):   

 1.3.1. Techninė specifikacija.  

 1.3.2. Pasiūlymo forma.  

 1.4. UAB Laboratorija 1 kontaktinis asmuo – Rapolas Danilevičius, tel. +370 608 07777, el. 

p. info@lifelab1.com.  

 1.5. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą “Elektrocheminio jutiklio įrenginio 

nukleazių nustatymui kūrimas (BIOTECH-02-005)” (toliau - Projektas); 

 

  2. PIRKIMO OBJEKTAS  

  

 2.1. Šio pirkimo objektas – MTEP paslaugos ir medžiagos moksliniams tyrimams vykdyti. 

Pirkimo objekto savybės nustatytos pirkimo dokumentų A dalies „Konkurso sąlygų“ priede 

pateiktoje Techninėje specifikacijoje.  

 2.2. Pirkimas į atskiras pirkimo dalis skaidomas. Tiekėjas kiekvienai pirkimo daliai gali 

teikti atskirus pasiūlymus.   

 2.3. Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas bus atmesti.  

  

 3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMAS  

  

 3.1. Tiekėjas pašalinamas jeigu jo pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 

  

 4. PASIŪLYMŲ TURINYS  

  

 4.1. Pasiūlymą sudaro pateiktų dokumentų visuma. Tiekėjas turi pateikti:  

 4.1.1. Pasiūlymo formą (užpildytą pirkimo dokumentų A dalies priedą „Pasiūlymo forma“. 

 4.2. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų 

skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po 

kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po 

kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 

3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.  

  

 5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS  

  

 5.1. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo 
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termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas 

galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.  

 5.2. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, 

kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  

 5.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.  

  

 6. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS IR VERTINIMAS  

  

 6.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka tik pagal kainą. 

Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.  

6.2. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2021-12-02 12 val. el. paštu el. p info@lifelab1.com 

arba įteikti asmeniškai adresu Pamėnkalnio g. 36-2, LT-01114 Vilnius. 
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Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija 

 

 

PROJEKTO NR. 1 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Medžiagos reikalingos moksliniams tyrimams vykdyti. 

 

Pavadinimas Kiekis 

Matas 

(vienetai) 

Gold(III) chloride trihydrate 5 g 10 

6-Mercapto-1-hexanol 5 mL 5 

DNase I, RNase free 1000 U 5 

RNase 500 mg 3 

RNase A 100 mg 3 

SunTronic® UV curing dielectric green for screen printing 250 g 1 

Polymer dielectric grey for screen printing 250 g 1 

Magnesium chloride hexahydrate 1 kg 1 

Sterile economy sample spoon 100 vnt. 10 

Weigh Boat 200 vnt. 10 

BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical 10 vnt. 8 

BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring 10 vnt. 8 

BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical 10 vnt. 8 

Magnetic Stir Bar 6 vnt. 5 

Magnetic Stir Bar 6 vnt. 5 

Ultrafree-CL Centrifugal Filter 50 vnt. 20 

Sodium phosphate dibasic 2,5 kg 1 

Acetone 2,5 L 3 

Sodium chloride 2,5 kg 2 

BRAND® pipette tips low retention, racked, TipBox 960 vnt. 5 

Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.® 960 vnt. 5 

Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.® 960 vnt. 5 

Four-way microtube rack 5 vnt. 6 

 

1.1. Medžiagos turi būti pristatytos iki 2012-12-30. 

 

2. MTEP paslaugos. Paslauga reikalinga projekto MTEP veiklų vykdymui bei projekto tikslo ir 

uždavinių pasiekimui. MTEP veikloje 3 numatoma sukurti komponentus, reikalingus elektrodo 

veikimui ir juos integruoti į vieningą jutiklio sistemą. Šių komponentų projektavimo paslaugos 

apima šiuos projektavimo darbai: 

a) Reikalinga, kad būtų suprojektuotas tinkamas elektrocheminės matavimo celės dizainas (dydis, 

tūris, forma). Paslaugų teikėjas turi parinkti tinkamas medžiagas celės dizainui. Projektuojant celės 

dizainą turi būti numatyta papildomos lokalizacijos pagalbiniams elektrodams. Esant poreikiui, turi 

būti suprojektuotas pagalbinių elektrodų užsandarinimas. 

b) Reikalinga, kad būtų suprojektuota reguliuojamo tūrio tirpalo tekėjimo greičio sistema, kurioje 

suderintai veiktų tirpalo padavimas ir nusiurbimas iš elektrocheminės matavimo celės. Papildomai 
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tūri būti suprojektuotas tirpalo tekėjimo sistemai skirtas įvadas, kuris suteiks galimybę pajungti 

reguliuojamo tirpalo tekėjimo greičio hidraulinę sistemą. 

c) Turi būti suprojektuotas įrenginio korpusas, turi būti suprojektuotos visų komponentų 

lokalizacijos. 

d)  Turi būti suprojektuoti visi pagalbiniai komponentai, būtini įrenginio veikimui/pagaminimui. Šie 

komponentai apima elektros lizdų jungtis, valdymo mygtukus, pagrindo kojytes ir kt. 

2.1. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2021 m. gruodžio 30 d. 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma 

PASIŪLYMAS 

 

Data:  

Nr.:  

Tiekėjo pavadinimas:  

Tiekėjo kodas (-ai):  

Tiekėjo adresas (-ai):  

Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):  

Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, 

pavardė: 
 

Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono 

numeris, el. pašto adresas: 
 

 

Tiekėjo patvirtinimai:      

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:  

1.1. viešojo pirkimo dokumentuose      

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).    

2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko 

reikia tinkamam sutarties įvykdymui.      

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie 

organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti 

pašalinimo pagrindai). 

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.     

5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo 

priežastis, dėl kurių PVM nemoka:      

6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo 

dokumentuose.   

7. Patvirtiname, kad su perkančiąja organizacija nesieja jokie ryšiai. 
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Tiekėjo pasiūlymas (gali būti teikiamas kiekvienai pirkimo daliai atskirai arba visoms pirkimo dalims):  

  

Nr. Pavadinimas Kiekis Mato vienetas Kaina be PVM, Eur Suma be PVM, Eur 

1. 

Medžiagos reikalingos 

moksliniams tyrimams 

vykdyti 

1 kompl.     

2. MTEP paslaugos 1 kompl.   

    

 

Vardas pavardė (parašas): _______________   ______________ 


