
 

 

Atsakymai į tiekėjų klausimus 

Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“. 

1. Klausimas: 
Punkto 3.2.11 „Bendrųjų reikalavimų“ dalyje yra nurodytas nuo 2014 metų nebegaliojantis standartizacijos 
dokumentas SD13:2007. Taip pat punkto 3.2.11 gale priešpaskutinėje pastraipoje yra nuoroda į SD13:2012 
dokumento versiją. O punktuose 3.2.12 ir 3.2.13 jau yra paminėtas galiojantis dokumentas LST TS 2008:2014. 
Ar galima vietoj trijų skirtingų paminėtų dokumentų taikyti tik šiuo metu galiojančio LST TS2008 dokumento 
reikalavimus?  
 
Atsakymas.:  
Patvirtiname, kad galima naudotis naujausiomis dokumentų laidomis ir atnaujintais reikalavimais. 
 

2. Klausimas: 
Punkto 3.2.11 „Bendrųjų reikalavimų“ dalyje yra nurodyti reikalavimai rėminių , jungiamųjų bėgių, kryžmės 
smaigalio ir kryžmės atlankos kiečiui. Šie reikalavimai buvo pakeisti jau SD13:2012 leidime. Ar galima 
vadovautis šiuo metu galiojančio LST TS2008 dokumento reikalavimais: 

• vietoj „nuo 340HBW iki 380HBW kiečio“ yra nurodyta „ne mažesnio kaip 340HB kiečio“; 

• vietoj „nuo 530HBW iki 560HBW „ yra nurodyta „ne mažesnis kaip 500HB“. 
 
Atsakymas: 
Patvirtiname, kad galima naudotis naujausiomis dokumentų laidomis ir atnaujintais reikalavimais. 
 

3. Klausimas: 
Prašau patvirtinti, ar tikrai norite saugos smailėse, surinktas ant gelžbetoninių pabėgių, rankinės pavaros 
sumontavimui naudoti du ilgus kietmedžio pabėgius? Galime pasiūlyti tuščiavidurį plieninį pabėgį pritaikytą 
sumontuoti rankinę pavarą. 
 
Atsakymas: 
Saugos smailės perjungimo mechanizmo tipas turi būti SP-6 (toks pat kaip ir iešmams). 
 

4. Klausimas: 
Jūsų pateiktuose dokumentuose neradome aiškios informacijos kokios komplektacijos turėtų būti iešmai. Gal 
galite, remdamiesi 2013.10.25 AB „Lietuvos Geležinkelių“ geležinkelių infrastruktūros direkcijos Technikos 
tarybos protokolu Nr.4(TS)-31 patvirtintomis techninėmis specifikacijomis, nurodyti kokios komplektacijos 
iešmus turėtumėme jums pasiūlyti pilnai paruoštus įtaisymui kelyje, paruoštus magistraliniams keliams ar 
paruoštus nemagistraliniams keliams? 
 
Atsakymas: 
Iešmai turi būti pilnai paruošti įtaisymui magistraliniams keliams; 
 

5. Klausimas: 
Taip pat domina ar bus poreikis specialių g/b pabėgių suprojektavimui ir pagaminimui iešmų sąvaržose? Jei 
taip gal galite nurodyti kurių iešmų sąvaržose. 
 
Atsakymas: 
Šio pirkimo metu tai nėra perkama. 
 
Pirkimo dokumentai 
 

6. Klausimas: 
Pirkimo dokumentuose ir specialiose sutarties sąlygose skiriasi apmokėjimo terminas, siūlome suvienodinti 
terminus bei padaryti apmokėjimą per 30 k. d. nuo Prekių pateikimo ir sąskaitos faktūros pateikimo. Taip pat 
turėtų būti įtrauktas 20 % avansinis apmokėjimas. 
 
Atsakymas: 
Specialiosiose sutarties sąlygose yra padaryta klaida, terminas suvienodinamas į 60 k. d. apmokėjimą po 
Prekių pristatymo ir sąskaitos faktūros pateikimo. Dėl apmokėjimo sąlygų su paraiškas pateikusiais tiekėjais 
bus deramasi derybų metu. 
 

7. Klausimas: 
Prekių pristatymo sąlygos turi būti pagal FCA incoterms (voestalpine Railway Systems Lietuva UAB). 
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Atsakymas: 
Laikantis lygiateisiškumo principo pirkimo sąlygos negali būti koreguojamos vieno tiekėjo naudai, kadangi 

pirkimas yra viešai paskelbtas, todėl galimas ir kitų tiekėjų dalyvavimas. 

 
Bendrosios sutarties sąlygos 

8. Klausimas: 
Prekių kokybė ir komplektiškumas tikrinamas per 15 k. d. nuo pranešimo apie pagamintą produkciją 
voestalpine Railway Systems Lietuva teritorijoje.  
 
Atsakymas: 
Vadovaujantis pirkimo dokumentų 1.4 punkto nuostatą Tiekėjas privalo pateikti Prekes į tiekimo grafike 
nurodytą geležinkelio stotis, kur bus tikrinama prekių kokybė, todėl ši nuostata nekoreguojama. 
 
Specialiosios sutarties sąlygos 

9. Klausimas: 
Specialiųjų sutarties sąlygų 2.1. punkte nurodyta, kad į prekių kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas ir 
sumontavimas, kas turėtų būti neįskaičiuota. 
 
Atsakymas: 
Prekių sumontavimas yra panaikinamas iš šios nuostatos, kadangi Prekes į geležinkelį montuos Bendrovė. 
Prekių pristatymas privalo būti įskaičiuotas į tiekėjo pasiūlymą. 
 

10. Klausimas: 
Prekės privalo būti pristatomos ne pagal pateiktą grafiką, o pagal suderintą abiejų pusių grafiką. 
 
Atsakymas: 
Prekių tiekimo grafikas gali būti minimaliai koreguojamas derybų metu. 
 

11. Klausimas: 
Specialių sutarties sąlygų 4.1. prekių trūkumų ištaisymo terminas yra 10 d. d., siūlome pakeisti į 20 d. d. 
 
Atsakymas: 
Prekių trūkumų ištaisymo terminas koreguojamas į 20 d. d. 

                


