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SPECIALIZUOTO AUTOMOBILIO/ MOBILAUS KONSULTAVIMO, NAUJŲ 

TECHNOLOGIJŲ IR PRODUKCIJOS DEMONSTRAVIMO BIURO 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Eil. 

Nr. 

 Aprašymas 

1.1. SPECIALIZUOTAS 

AUTOMOBILIS/ 

MOBILAUS 

KONSULTAVIMO, NAUJŲ 

TECHNOLOGIJŲ IR 

PRODUKCIJOS 

DEMONSTRAVIMO 

BIURAS 

Naujas 

1.1.1. Automobilio tipas M1 klasės lengvasis automobilis 

1.1.2.  Specializuotas automobilis/ mobilaus konsultavimo, 

naujų technologijų ir produkcijos demonstravimo 

biuras įskaitant keleivių vietas gali sėdėti ne mažiau kaip 

10 žmonių (stovėjimo metu) 

1.2. MATMENYS  

1.2.1. Ilgis Ne ilgesnis kaip 7,00 m 

1.2.2. Plotis ne daugiau kaip 2,32 m (neįskaitant išorės veidrodėlių) 

1.2.3. Aukštis Ne aukštesnis kaip 3,00 m 

1.2.4. Automobilis su papildomomis 

opcijomis 

Ne daugiau kaip 3500 Kg 

1.2.5. Bendra maksimali masė kg Ne daugiau kaip 3500 kg 

1.2.6. Didžiausia leistina masė kg Ne daugia kaip 3650 kg  

1.3. KĖBULAS  

1.3.1.  Įrangai ir važiuoklei 2 m. garantija 

Drėgmei 5 m. garantija 

1.3.2. Sėdimos/miegamos vietos sėdimos / miegamos vietos 4/4. Važiuojant 2 kabinoje 

+2 salone prie stalo. 2 miegamos vietos gale, 2 

miegamos vietos vairuotojo kabinoje, nuleidus lovą. 

Vairuotojo kabinoje – vairuotojo ir vienvietė keleivio 

sėdynės (porankiai, aukščio reguliavimas, apsukamos 

priekinės kėdės) 

1.3.3. Vairuotojo kabinoje oro 

kondicionierius 

Yra 

1.4. VARIKLIS  

1.4.1. Arklio galia Ne mažiau kaip 130 AG 



1.4.2.  Dyzelis, EURO 5+ 

1.4.3.  darbinis tūris ne didesnis kaip 2300 cm³ darbinio tūrio 

1.4.4.  galia ne mažiau kaip 96 kW 

1.4.5.  turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius 

kaip EURO 5 

1.4.6.  gamyklos gamintojos deklaruojamų kuro sąnaudų 

vidurkis ne daugiau kaip 11 l/100km 

1.5. TRANSMISIJA  

1.5.1. pavarų dėžė Automatinė, ne mažiau kaip 6 pavarų 

1.5.2.  Priekiniai varantys ratai 

1.5.3.  nepriklausoma visų ratų pakaba 

1.5.4.  visų ratų stabdžiai diskiniai ventiliuojami, su 

antiblokavimo sistema (ABS) 

1.5.5.  transmisijos slydimo valdymas (ASR) 

1.5.6.  stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvais 

1.5.7.  lengvo lydinio ratlankiai 16" 

1.5.8.  padangos nemažesnės kaip 225/75R16 

1.5.9.  Elegancinė pakuotė (elektriniai užpakalinio vaizdo 

veidrodžius su ledo atitirpinimo funkcija, kabinos 

radijo garsiakalbiai išankstinio nustatymo, radijo 

antenos, ratlankiai, kabinoje keleivio oro pagalvė, ASR, 

kabinos sėdynės su porankiu) 

1.6. SAUGUMAS  

1.6.1.  saugos oro pagalvė vairuotojui ir keleiviui 

1.6.2.  elektroninė stabilumo programa 

1.6.3.  kiekvienam keleiviui privalo būti saugos diržai, ne 

mažiau kaip 3 tvirtinimo taškų 

1.6.4.  elektroninis imobilizatorius 

1.7. ĮRANGA  

1.7.1.  paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai 

1.7.2.  reguliuojamas šildymas vairuotojo ir keleivių skyriuose 

1.7.3.  Viena kryptimi reguliuojama vairo padėtis 

1.7.4.  Šildytuvas  

1.7.5.  Švaraus vandens talpykla ne mažiau 120 litrų 

1.7.6. Nuotekų talpykla ne mažiau 110 litrų 

1.7.7. Trieigis šaldytuvas Ne mažiau 150 litrų 

1.7.8. Viryklė su degikliais Viryklė degiklių skaičius na mažesnis kaip 3 vnt.  

1.7.9. Gartraukis Taip 

1.7.10. Orkaitė Taip 

1.7.11. Šildymo sistema su skaitmeniniu 

valdymu 

Taip 



1.7.12. Dušas, dušo platforma Taip 

1.7.13.  Stoglangiai mašinos salone, tualete, dušo kambaryje 

1.7.14.  Naujo tipo skaitmeninis valdymo skydelis 

1.7.15.  Stoglangiai gyvenamajam kambarį, virtuvėj, galiniai 

stoglangiai, turbovent vonios kambarį 

1.7.16.  12 v – 220 v ir TV lizdai 

1.7.17.  Naktį mėlyna šviesa 

1.7.18.  Lovos su ortopediniais čiužiniais 

1.7.19.  TV plokštės laikiklis 

1.7.20.  Salono durys su tinkleliu 

1.7.21.  Salono durys su langu, užuolaida ir integruota 

šiukšliadėže 

1.7.22.  Paruošimas galinio vaizdo kamerai 

1.7.23.  Apšviestas garažas skyrius 

1.7.24.  Paruošimas salono oro kondicionieriui 

1.7.25.  Išorinis vandens padavimas 

1.7.26.  Paruošimas dviračių laikikliui 

1.7.27. Įrangos techninė priežiūra ir 

garantinis aptarnavimas 

Ne mažiau 24 mėn. bazei ir 6 metai kėbulo drėgmei, 

bei 2 metai kemperio vidaus įrangai 

1.8. GARANTIJA/DRAUDIMAS  

1.8.1. Automobiliui 2 metai neribojant ridos 

1.8.2. Kėbului  Ne mažiau kaip 5metai drėgmei 

1.8.3. Techninė priežiūra Gamintojo suteikiama įrangos techninei priežiūrai ir 

garantinis aptarnavimas ne mažiau 24 mėnesiai 

neribojant ridos 

1.8.4. Prieš pristatant automobilį Užsakovui, automobilis turi būti įregistruotas Vietos veiklos 

grupės “Rietavo iniciatyvos” vardu su galiojančiu techninės apžiūros dokumentu ir 

apdraustas nuo visų galimų rizikų 12 mėn. (Įprastine transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir Kasko draudimu) 

1.9. PAPILDOMOS OPCIJOS  

1.9.1.  Galingesnis generatorius, tūrio ir perimetro 

signalizacija 

1.9.2.  Oro kondicionierius vairuotojo, salone (sinus 

inventorius kondicionieriui) 

1.9.3.  Variklio gaubtas su „servo“ atidarymu 

1.9.4.  Kruizo kontrolė 

1.9.5.  Šildymo sistema 

1.9.6.  Apšvietimo sistema su intensyvumo reguliatoriumi 

1.9.7.  Žieminis automobilio paketas (izoliuotas nuotekų bakas 

ir apsauginis boilerio vožtuvas) 

1.9.8.  Saugumo kontrolės paketas  



1.9.9.  Papildomas akumuliatorius 

1.9.10.  Ne mažiau kaip 2 vnt. dujų balionų 

1.9.11. Lauko baldų komplektas 4 

asmenims 

Aliuminio rėmo sulankstomas stačiakampio formos 

stalas ne mažesnis kaip 120 cm.x70 cm. 

4 vnt. sulankstomos kėdės. Kėdė su stalu ir puodelio 

laikiklis kairėje. Plieninis rėmas, sėdimoji dalis ir 

atlošas – iš tvirtos medžiagos. Keliamoji galia 

nemažiau kaip 100 kg.  

1.9.12. Nedūžtantis indų komplektas 12 

asmenų 

Nedūžtantys indai pagaminti iš 100 % melamino 12 

asmenų, baltos spalvos, apvalios formos: lėkštės, 

desertinės lėkštės, dubenėliai, puodeliai. 

Stalo įrankiai 12 asmenų pagaminti iš nerūdijančio 

plieno: šakutės, peiliai, šaukštai, šaukšteliai. 

Komplekte turi būti plastikinis indų džiovyklė – stovas 

indams susidėti. 

  virtuvės puodų rinkinys. Virtuvės rinkinys susideda iš: 

3 puodai ø 14, Ø16, Ø18 ir puodus atitinkantys stiklo 

dangčiai 

  Elektrinis virtulys pritaikytas naudoti automobilio 

viduje ne mažiau kaip 1 l talpos. 

1.9.13.  Kemperio galo kojos 2 vnt. 

1.9.14.  Išlyginimo kaladėlės 

1.9.15.  Signalizacija 

1.9.16.  Išorinė daiktadėžė 

1.9.17.  Papildomos saugos spynos 

1.9.18.  Parkavimo sistema 

1.9.19.  Lauko markizė 3 m. 

1.9.20.  Lauko palapinė mugėms baltos spalvos, ne mažiau kaip 

3 m. x 3 m. 

1.9.21. Įtampos keitiklis Įtampos keitiklis papildomai įrangai pajungti 12v-

230v-2000w, laidai prisijungti prie 220 v 

1.9.22.  Žarnos prie dujų baliono 

1.9.23.  Specializuoto automobilio/mobilaus informacinio biuro 

pristatymas 

 

 


