
Priedas Nr.1 

 

PIRKIMO OBJEKTAS: Vidutinis furgonas 

 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI  

 

 

AUTOMOBILIO TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

 

1. Vidutinis furgonas turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas 

2020 - 2021 metais, atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos 

prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. 

Įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių 

ir jų priekabų reikalavimų“ (su vėlesniais pakeitimais) nustatytus 

reikalavimus. Automobilis turi turėti pagal Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. Įsakymu Nr. 3 -169 

„Dėl motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto 

priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių  

patvirtinimo“ nustatyta tvarka išduotą galiojantį transporto 

priemonės atitikties įvertinimą. 

 

2. Pagal UAB „Rinkodaros projektai“ sudarytą Auto tyrimų rinkos 

klasifikaciją automobilis turi būti priskiriamas K3a. klasifikacijai. 

(http//www. autotyrimai.lt/klasifikacija) 

 

3. Automobiliui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų be 

ridos apribijimų garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo 

dienos. 

 

4. Garantija kėbului - ne mažiau kaip 5 metai nuo kiauryminio 

prarūdijimo. 

 

5. Siūlomam automobiliui turi būti užtikrinta garantinė ir pogarantinė 

priežiūra Lietuvoje (užtikrinant gamintojo numatytą aptarnavimą ir 

priežiūrą gamintojo ar jo atstovo nurodytame servise. Autoservisas 

turi būti ne toliau kaip 50 km. nuo automobilio pristatymo vietos, o 

jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita 

turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas).  

 

6. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs 

pirkimo-pardavimo sutartį, privalės užtikrinti perduoto automobilio 

registravimą pirkėjo nurodytu vardu pagal nustatytą kelių transporto 

priemonių registravimo tvarką.  

 

7. Pagrindiniai minimaliausi automobilio techniniai parametrai 

turi būti tokie: 

 

8. Transporto priemonės klasė, rūšis ir segmentas  – N1 klasė, K3a.     

Vidutiniai furgonai; 

 

8.1.  Mechaninė, ne mažiau 6 pavarų į priekį;  

8.2.   50/50 dvigubos galinės durys be langų;  

8.3.  sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją) – (ne mažiau) 3;  

8.4.  variklis – dyzelinis;  

8.5.  variklio galingumas ne mažesnis kaip 100 kW, atitinkantis EURO 

6 standartą; 

 

8.6.   automobilio krovininės dalies ilgis:  ne mažiau 2800 mm, plotis: 

ne mažiau1600 mm, aukštis: ne mažiau 1350 mm. 

 



 

 
 

8.7. galimybė padidinti dalies krovininės dalies ilgį (nulenkus keleivio 

sėdynę): iki ne mažiau 4000 mm. 

 

8.8.   varantysis tiltas – 4x4, arba priekinis;  

9. Reikalavimai saugumui užtikrinti ir kita įranga   

9.1.     pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas ;  

9.2.      elektra valdomi langai;  

9.3.      šildomi elektriniai durų veidrožiai;  

9.4.      papildomas šildytuvas (Webasto ar pan.);  

9.5.     gamyklinė automobilinė audio sistema (imtuvas, garsiakalbiai, 

antena) su USB jungtimi; 

 

9.6.      automatiniai dienos šviesos žibintai ;  

9.7.     centrinis durų užraktas su distancinio valdymo galimybe;  

9.8.     apsaugos sistema, atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus 

Kasko draudimui; 

 

9.9.     oro kondicionierius;  

9.10. stogo bagažinės tvirtinimo įrenginys;   

9.11.      keleivių skyriaus ir krovinių skyriaus užrakinimas iš kabinos;  
9.12.    normalaus dydžio atsarginis ratas (toks pat, kaip sumontuoti ant 

automobilio); 
 

9.13.    gesintuvas, pirmos pagalbos rinkinys, avarinis sustojimo 

ženklas, šviesą atspindinti liemenė;  

 

10. Spalva – nereikalaujama.  

11. Pristatymo terminas – ne ilgiau, kaip 60 dienų  nuo sutarties 

pasirašymo dienos. 

 


