
VIEŠOJI ĮSTAIGA 

 MARIJAMPOLĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS 
 

 

AUTOMOBILIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REMONTO PASLAUGŲ IR DETALIŲ PIRKIMO 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

 

1. Šio pirkimo objektas yra transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos 

(įskaitant eksploatacines automobilių detales bei medžiagas ir skysčius) .  

2. Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį. Sutarties galiojimo metu transporto priemonių, 

kurioms bus užsakomos paslaugos, kiekis gali būti sumažintas (nutraukus transporto priemonių 

eksploataciją ar pan.) arba padidintas (įsigijus naują transporto priemonę ar pan.).  

3. Didinant transporto priemonių kiekį į aptarnaujamų transporto priemonių sąrašą, naujai 

įtraukiamoms transporto priemonėms paslaugų įkainiai techninės priežiūros ir remonto paslaugoms negali 

būti didinami, o nuolaidos dydis negali būti siūlomas mažesnis nei šio pirkimo metu nurodytas tiekėjo 

pasiūlyme. 

4. Paslaugų suteikimo vieta – Marijampolės miestas.  

5. Paslaugos tiekėjas privalo turėti serviso centrą ir automobilių detalių parduotuvę Marijampolės 

mieste. 

6. Reikalavimai techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimui: 

6.1. Paslaugų teikėjas turi atlikti visų transporto priemonių modelių techninę priežiūrą ir remontą 

(elektrinės dalies, važiuoklės, variklio ir kt.) paslaugų teikėjo detalėmis ir medžiagomis. 

6.2. Paslaugų teikėjas privalo turėti: kompiuterinę ratų geometrijos įrangą; specialią važiuoklės ir 

stabdžių patikros įrangą; kondicionierių pildymo įrangą; žibintų šviesų reguliavimo įrangą; automobilių 

kompiuterinės diagnostikos įrangą; keltuvus.  

6.3. Paslaugų teikėjas privalo turėti ne mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios keltuvus. 

6.4. Paslaugų teikėjas privalo dirbti savaitgaliais išskyrus valstybinių švenčių dienas. 

7. VšĮ Marijampolės GMP stotis perka transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugas (įskaitant eksploatacines detales bei medžiagas ir skysčius) šioms transporto priemonėms:  

 

     Aptarnaujamų transporto priemonių sąrašas: 

 

Eil. 

Nr. 

Transporto priemonės 

pavadinimas 

Pagamini

mo metai 

Variklio  

galia, kW /darbinis 

tūris, cm3 

Pavarų 

dėžė 
Kuras 

1. MERCEDES BENZ VITO 

111  4X4 

2008 80/2148 Automatinė Dyzelinas 

2. MERCEDES BENZ VITO 

111  4X4 

2008 80/2148 Automatinė Dyzelinas 

3. VW TRANSPORTER 4X4 2008 96/2461 Mechaninė Dyzelinas 

4. VW TRANSPORTER 4X4 2008 96/2461 Mechaninė Dyzelinas 

5. VW TRANSPORTER 4X4 2008 96/2461 Mechaninė Dyzelinas 

6. VW TRANSPORTER 4X4 2008 96/2461 Mechaninė Dyzelinas 

7. FORD TRANSIT FT 300 2004 74/1998 Mechaninė Dyzelinas 

8. FORD TRANSIT FT 300 2004 74/1998 Mechaninė Dyzelinas 

9. FORD TRANSIT FT 300 2004 74/1998 Mechaninė Dyzelinas 

10. CITROEN XSARA 

PICASSO 

2004 100/1997 Automatinė Benzinas 

11. VW TRANSPORTER 2015 103/1968 Mechaninė Dyzelinas 

12. VW TRANSPORTER 2016 103/1968 Mechaninė Dyzelinas 

13. VW TRANSPORTER 2016 103/1968 Mechaninė Dyzelinas 

 

8. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto sąlygos: 

8.1. Techninė priežiūra – transporto priemonių sistemų bei agregatų diagnostika ir reguliavimas, 

eksploatacinių detalių bei medžiagų ir skysčių keitimas ar papildymas. 



8.2. Remontas – smulkus ir vidutinis visų sistemų ir agregatų remontas (nuėmimas, išmontavimas, 

plovimas, defektavimas, surinkimas ir sumontavimas į jų vietą). 

8.3. Paslaugas priklausomai nuo transporto priemonės tipo, markės ir remonto pobūdžio paslaugos 

teikėjas privalo teikti vadovaudamasis gamyklinėmis transporto priemonių remonto instrukcijomis ir šiais, 

arba lygiaverčiais, standartais: 

9. Transporto priemonių remontas turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu 

priimtinos remonto technologijos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius reikalavimus, jeigu teisės 

aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų. 

10. Transporto priemonių ir transporto priemonių sudėtinių dalių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugų užsakymas įforminamas užpildant užsakymų paraišką (aktą), kurioje nurodoma: 

10.1.  paslaugų teikėjo įmonės pavadinimas, adresas, telefonas; 

10.2. vartotojo vardas, pavardė, adresas ir telefonas; 

10.3. užsakymo priėmimo data ir įvykdymo terminas; 

10.4. duomenys apie transporto priemonę (markė, modelis, valstybinis numeris, rida, kuro likutis); 

10.5. teikiamų paslaugų sąrašas; 

10.6. užsakymą priėmusio (užsakymo paraišką įforminusio arba vykdytojo) asmens vardas, 

pavardė, parašas, taip pat vartotojo parašas; 

11. Paslaugos teikėjas visiškai materialiai atsako už priimtą transporto priemonę. 

12. Teikėjas paslaugas turi  pradėti teikti ne vėliau kaip per 24 valandas po žodinės ar 

rašytinės paraiškos gavimo. 
13. Transporto priemones remontuojant ar atliekant jų techninę priežiūrą, naudojamos kokybiškos ir 

naujos atsarginės dalys, kurios turi būti tinkamos konkrečiai remontuojamai transporto priemonei. 

14. Už transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių techninės priežiūros ir remonto suteiktas paslaugas 

paslaugų teikėjas pateikia PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti pateikta informacija apie pakeistas 

atsargines dalis, naudotas medžiagas, atliktus darbus, jų kainas bei suteiktą garantiją. 

15. Garantiją paslaugoms ir atsarginėms dalims suteikia paslaugos teikėjas. 

16. Greitosios medicinos pagalbos automobilių aptarnavimas be eilės, be išankstinės 

registracijos, pirmumo eile kitų klientų atžvilgiu. 
17. Paslaugų ir atsarginių dalių trūkumams nustatyti nustatomas ne mažesnis kaip 6 (šešių) mėnesių 

garantinės priežiūros laikotarpis (toliau vadinamas „Garantinis laikotarpis“), kuris skaičiuojamas nuo PVM 

sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Jeigu paslaugų kokybės defektai nustatomi per garantinį terminą, 

paslaugos teikėjas privalo neatlygintinai juos pašalinti. 

18. Jeigu per garantinį laikotarpį atliktų paslaugų metu pakeista detalė sugenda (nusidėvi) arba 

paaiškėja, kad ji neatitinka pirkimo sąlygose nurodytų sąlygų, paslaugų teikėjas savo sąskaita pakeičia detalę 

nauja arba pašalina jos defektą (suremontuoja), nebent paslaugų teikėjas įrodo, kad gedimai atsirado dėl 

vartotojo kaltės. 

19. Esant galimybei, remontuotiną transporto priemonę užsakovas pats pristato į paslaugų teikėjo 

autoservisą ir atsiima ją po remonto arba transporto priemonę transportuoja paslaugos teikėjas pagal 

užsakovo pageidavimą. 

20. Paslaugos bus užsakomos pagal užsakovo faktinį poreikį. 

21. Užsakovas atsiskaito už atliktas paslaugų teikėjo paslaugas pavedimu per 45 (keturiasdešimt 

penkias) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

22. Užsakovas nemokės už paslaugą, atliktą be jo sutikimo ar atliktą ne pagal užsakymą. Jeigu už 

paslaugą sumokėjo – Užsakovas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus, o Paslaugų teikėjas turi 

pareigą juos grąžinti. 

23. Užsakovo naujai prijungiamoms transporto priemonėms prie aukščiau minėtų transporto 

priemonių sąrašo, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų sutarties galiojimo metu, 

turi būti taikomos tokios pačios sutarties sąlygos. 

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl Techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2016 m. 

spalio 11 d. 9.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, paštu adresu P. Kriaučiūno g. 2, 

Marijampolė, faksu (8 343) 55 838, el. paštu gmpstotis@gmail.com 
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