
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

I. Bendroji dalis 

1. Pirkimo objektas – nenaujos keleivinės transporto priemonės (autobusai), skirtos vežti 

keleivius miesto sąlygomis ir varomos dyzelinu. Visos transporto priemonės vieno gamintojo bei 

modelio. 

2. Perkamų autobusų kiekis 10 vnt. Iš jų 7 vnt. dviašiai autobusai ir 3 vnt. triašiai autobusai. 

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 

3. Autobusų pristatymo adresas – Šarūno g. 2, Šiauliai. 

4. Siūlomi autobusai turi būti tinkami vežti keleivius, neiškomplektuoti, atitinkantys jiems 

techninėse sąlygose keliamus reikalavimus. Jų techninė būklė turi užtikrinti saugią jų eksploatacijos 

pradžią iškart po pristatymo perkančiajai organizacijai, neatliekant jokių remonto ar aptarnavimo 

darbų. 

5. Perkančiajai organizacijai išreiškus pageidavimą, Tiekėjai privalo sudaryti galimybę jos 

atstovams savo lėšomis apžiūrėti siūlomas transporto priemones ir įvertinti jų techninę, estetinę 

būklę bei jų atitikimą pasiūlymuose pateiktiems aprašymams. 

6. Autobusų pristatymo perkančiajai organizacijai terminas 10 k. d. nuo sutarties 

pasirašymo.  

 

II. Privalomi techniniai reikalavimai perkamoms dviašėms transporto priemonėms. 

Tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai visus šiuos reikalavimus pagrindžiančius 

dokumentus ar tiekėjo patvirtintas šių dokumentų kopijas. 

Transporto priemonės tipas Keleivinis vienaukštis žemagrindis autobusas 

(transporto priemonės kodas M3), 

sertifikuotas pagal 2001/85/ES direktyvą. 

Keleivinio tipo transporto priemonė, skirta 

vežti keleivius miesto maršrutais. 

Pirmos registracijos data Ne senesnė kaip 2004 m. 

Rida nuo eksploatacijos pradžios Ne daugiau kaip 770 000 km.  

Bendras ilgis  Ne daugiau 12000 mm 

Bendras plotis 2500   50 mm 

Bendras aukštis  Ne daugiau 3100 mm 

Maksimali bendroji masė Ne daugiau 17500 kg 

Ašių skaičius  2 (dvi) 

Pervežamų keleivių skaičius Ne mažiau  99 

Sėdimų vietų skaičius Ne mažiau 33 ( neskaitant vairuotojo 

sėdynės) 

Skirtas žmonėms su negalia Mechaniškai atlenkiama rampa ties antromis 

autobuso durimis su fiksacija ir maža 

rankenėle centre. Leistinoji apkrova ne 

mažiau kaip 300 kg. 

Neįgaliųjų vežimėlių aikštelė su laikikliais 

autobuso salono kairėje pusėje. 

Vairuotojo vieta  Vairuotojo vieta atskirta nuo keleivių kabinos 

durelėmis. 

Vairuotojo sėdynė su oro pagalve, 

mechaniškai reguliuojama, reguliuojamas 

sėdynės atlošas. 

Degimo raktas ir start mygtukas. 



Tachografas. 

Rakinama daiktadėžė. 

Reguliuojamas vairo ir prietaisų skydelio 

aukštis. 

Avariniai išėjimai Pažymėti avariniai išėjimai. Šalia avarinio 

išėjimo pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui 

sudaužyti. 

Variklis  Vidaus degimo variklis, atitinkantis ne 

mažesnius kaip Euro 3 oro taršos 

reikalavimus. Didžiausia variklio galia turi 

būti ne mažesnė kaip 205 kW, o jo talpa ne 

mažiau kaip  6500 cm³. 

Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta 

aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -32°C 

temperatūros. 
Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos 

ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir 

akumuliatorių baterija) yra atšaldyta iki -

32°C temperatūros.  

Automatinė variklio alyvos papildymo 

sistema. 

Maitinimo sistema Šildomas kuro filtras separatorius. 

Suspausto oro sistemos kondensato 

surinkimo konteineris 

Vienos kameros oro džiovintuvas su 

integruotu slėgio reguliatoriumi ir 4-ių 

kontūrų apsauginiu vožtuvu. 

Oro kompresorius. 

Pavarų dėžė Automatinė ne mažiau 5 laipsnių su 

hidrodinaminiu stabdžiu - lėtintuvu (angl.  

retarder arba intarder.) 

Stabdžių sistema Stabdžių sistema turi būti pneumatinė. 

Darbiniai stabdžiai, dviejų kontūrų su įrengta 

stabdžių antiblokavimo sistema ABS (angl. 

anti-lock braking system) ir traukos kontrolės 

sistema ASR (angl. Anti-Slip Regulation) 

arba lygiavertės sistemos. 

Stovėjimo stabdis. 

Elektros įranga Veikimo įtampa 24V.  

Turi būti dvi akumuliatorinės baterijos, kurių 

kiekvienos talpa ne mažesnė nei 225Ah. 

Turi būti papildomos starterio baterijos, kurių 

kiekvienos talpa ne mažesnė nei 70 Ah. 

Turi būti akumuliatorių pakrovimo jungtis. 

Įtampos transformatorius iš 24V į 12V radijo 

grotuvui pajungti. 

Papildomi posūkių žibintai prie priekinės 

ašies. 

LED šoniniai gabaritiniai žibintai. 

Salono apšvietimas Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo 



vietoje. 

Mažai energijos eikvojantis vidaus 

apšvietimas (varikliui nedirbant). 

Ne mažiau kaip dvi apšvietimo juostos ant 

lubų. 

 

Pakaba  Elektroninė orinė pakaba. 

Autobuso pakaba su elektroniniais lygio 

reguliatoriais autobuso  

nusileidimui/pakilimui.  

Kėbulo lygio reguliatorius prie vairuotojo 

panelės. 

Išmetimo vamzdis kairėje pusėje, nukreiptas 

į važiuojamąją dalį. 

Priekinės ašies stabilizatorius. 

Galinės ašies stabilizatorius 

Kėbulas  Visi kėbulo elementai pagaminti iš 

ilgaamžiškų, korozijai atsparių, medžiagų. 

Kėbulas padengtas antikorozine danga. 

Šoninių kėbulo sienų šilumos ir garso 

izoliacija. 

Vilkimo kilpa. 

Langai, veidrodžiai Vientisas priekinis stiklas su užuolaida nuo 

saulės. 

Šildomi ir elektra reguliuojami galinio vaizdo 

veidrodžiai. 

Salono veidrodis prie antrų durų (skersmuo 

ne mažiau 300 mm). 

Vidinis veidrodis prie vairuotojo. 

El. valdomas stogo liukas. 

Dvigubi šoniniai stiklai. 

Autobuso salone turi būti ne mažiau kaip 7  

atlenkiamos šoninės langų orlaidės. 

Oro kondicionierius, šildymas, ventiliacija Šildymas su šoniniais ventiliatoriais.  

Autonominė šildymo sistema „Webasto“ 

arba lygiavertė. 

Šildymo ir ventiliacijos sistemos. 

Vairuotojo oro kondicionierius. 

 

Išorinė informacija keleiviams Maršruto krypties ir numerio displėjus 

autobuso priekyje. 

Maršruto krypties ir numerio displėjus 

autobuso dešinėje. 

Maršruto krypties displėjus autobuso gale. 

Maršruto numerio displėjus kairėje autobuso 

pusėje. 

Durų konfigūracija Trys į vidų atsidarančios dvivėrės durys su 

pneumo pavara dešinėje autobuso pusėje. 

Durų valdymas Tvirtas ir saugus užsidarymas. 

Apsauga nuo keleivių prispaudimo. 



Valdymas iš vairuotojo darbo vietos. 

Galimybė atidaryti 2 ir 3 duris pasirinktinai 

vairuotojui arba keleiviams.  

Galimybė pirmųjų durų varčias valdyti 

atskirai viena nuo kitos. 

Galimybė valdyti tik iš vairuotojo darbo 

vietos. 

Avarinis priekinių durų atidarymas iš vidaus. 

Durų uždarymo signalas. 

Grindų danga Neslidi, atspari dilimui grindų danga. 

Ratai ir padangos  Padangos 275/70R22,5. 

Plieniniai ratlankiai. 

Nerūdijančio plieno gaubtai. 

Padangos bekamerinės, skirtos eksploatuoti 

mieste. 

Vidaus įranga Sėdynės pagamintos iš plastmasinių su 

sėdimos vietos paminkštinimu, turi būti 

patikimai pritvirtintos, būti saugios, 

netrukdyti keleivių judėjimui. 

Horizontalūs ir vertikalūs nerūdijančio plieno  

turėklai. 

Mikrofonas keleivių informavimui. 

2 (du) ugnies gesintuvai.
 

 

III. Privalomi techniniai reikalavimai perkamoms triašėms transporto priemonėms. 

Tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai visus šiuos reikalavimus pagrindžiančius 

dokumentus ar tiekėjo patvirtintas šių dokumentų kopijas. 

Transporto priemonės tipas Keleivinis vienaukštis žemagrindis autobusas 

(transporto priemonės kodas M3), 

sertifikuotas pagal 2001/85/ES direktyvą. 

Keleivinio tipo transporto priemonė, skirta 

vežti keleivius miesto maršrutais. 

Pirmos registracijos data Ne senesnė kaip 2004 m. 

Rida nuo eksploatacijos pradžios Ne daugiau kaip 600000 km.  

Bendras ilgis  Ne daugiau 18000 mm 

Bendras plotis 2500   50 mm 

Bendras aukštis  Ne daugiau 3100 mm 

Maksimali bendroji masė Ne daugiau 27500 kg 

Ašių skaičius  3 (trys) 

Pervežamų keleivių skaičius Ne mažiau  155 

Sėdimų vietų skaičius Ne mažiau 42 (neskaitant vairuotojo sėdynės) 

Skirtas žmonėms su negalia Mechaniškai atlenkiama rampa ties antromis 

autobuso durimis su fiksacija ir maža 

rankenėle centre. Leistinoji apkrova ne 

mažiau kaip 300 kg. 

Neįgaliųjų vežimėlių aikštelė su laikikliais 

autobuso salono kairėje pusėje. 

Vairuotojo vieta  Vairuotojo vieta atskirta nuo keleivių kabinos 



durelėmis. 

Vairuotojo sėdynė su oro pagalve, 

mechaniškai reguliuojama, reguliuojamas 

sėdynės atlošas. 

Degimo raktas ir start mygtukas. 

Tachografas. 

Rakinama daiktadėžė. 

Reguliuojamas vairo ir prietaisų skydelio 

aukštis. 

Avariniai išėjimai Pažymėti avariniai išėjimai. Šalia avarinio 

išėjimo pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui 

sudaužyti. 

Variklis  Vidaus degimo variklis, atitinkantis ne 

mažesnius kaip Euro 3 oro taršos 

reikalavimus. Didžiausia variklio galia turi 

būti ne mažesnė kaip 220 kW, o jo talpa ne 

mažiau kaip 11 500 cm³. 

Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta 

aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -32°C 

temperatūros. 
Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos 

ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir 

akumuliatorių baterija) yra atšaldyta iki -

32°C temperatūros.  

Automatinė variklio alyvos papildymo 

sistema. 

Maitinimo sistema Šildomas kuro filtras separatorius. 

Suspausto oro sistemos kondensato 

surinkimo konteineris. 

Vienos kameros oro džiovintuvas su 

integruotu slėgio reguliatoriumi ir 4-ių 

kontūrų apsauginiu vožtuvu. 

Oro kompresorius. 

Pavarų dėžė Automatinė ne mažiau 5 laipsnių su 

hidrodinaminiu stabdžiu - lėtintuvu (angl.  

retarder arba intarder) 

Stabdžių sistema Stabdžių sistema turi būti pneumatinė. 

Darbiniai stabdžiai, dviejų kontūrų su įrengta 

stabdžių antiblokavimo sistema ABS (angl. 

anti-lock braking system) ir traukos kontrolės 

sistema ASR (angl. Anti-Slip Regulation) 

arba lygiavertės sistemos. 

Stovėjimo stabdis. 

Elektros įranga Veikimo įtampa 24V.  

Turi būti dvi akumuliatorinės baterijos, kurių 

kiekvienos talpa ne mažesnė nei 225Ah. 

Turi būti papildomos starterio baterijos, kurių 

kiekvienos talpa ne mažesnė nei 70 Ah. 

Turi būti akumuliatorių pakrovimo jungtis. 

Įtampos transformatorius iš 24V į 12V. 



Įtampos transformatorius iš 24V į 12V radijo 

grotuvui pajungti. 

Papildomi posūkių žibintai prie priekinės 

ašies. 

LED šoniniai gabaritiniai žibintai 

Salono apšvietimas Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo 

vietoje. 

Mažai energijos eikvojantis vidaus 

apšvietimas (varikliui nedirbant). 

Ne mažiau kaip dvi apšvietimo juostos ant 

lubų. 

Pakaba  Elektroninė orinė pakaba. 

Autobuso pakaba su elektroniniais lygio 

reguliatoriais autobuso 

nusileidimui/pakilimui.  Kėbulo lygio 

reguliatorius prie vairuotojo panelės. 

Išmetimo vamzdis kairėje pusėje, nukreiptas 

į važiuojamąją dalį. 

Priekinės ašies stabilizatorius. 

Galinės ašies stabilizatorius. 

Kėbulas  Visi kėbulo elementai pagaminti iš 

ilgaamžiškų, korozijai atsparių, medžiagų. 

Kėbulas padengtas antikorozine danga. 

Šoninių kėbulo sienų šilumos ir garso 

izoliacija. 

Vilkimo kilpa. 

Langai, veidrodžiai Vientisas priekinis stiklas su užuolaida nuo 

saulės. 

Šildomi ir elektra reguliuojami galinio vaizdo 

veidrodžiai. 

Salono veidrodis prie vairuotojo durų 

(skersmuo ne mažiau 300 mm). 

Vidinis veidrodis prie vairuotojo. 

El. valdomas stogo liukas. 

Dvigubi šoniniai stiklai. 

Autobuso salone turi būti ne mažiau kaip 10  

atlenkiamų šoninių langų orlaidžių. 

Oro kondicionierius, šildymas, ventiliacija Šildymas su šoniniais ventiliatoriais.  

Autonominė šildymo sistema „Webasto“ 

arba lygiavertė. 

Šildymo ir ventiliacijos sistemos. 

Vairuotojo oro kondicionierius. 

 

Išorinė informacija keleiviams Maršruto krypties ir numerio displėjus 

autobuso priekyje. 

Maršruto krypties ir numerio displėjus 

autobuso dešinėje. 

Maršruto krypties displėjus autobuso gale. 

Maršruto numerio displėjus kairėje autobuso 

pusėje. 



Durų konfigūracija Keturios į vidų atsidarančios dvivėrės durys 

su penumo pavara dešinėje autobuso pusėje.  

Durų valdymas Tvirtas ir saugus užsidarymas. 

Apsauga nuo keleivių prispaudimo. 

Galimybė atidaryti 2, 3 ir 4 duris 

pasirinktinai vairuotojui arba keleiviams. 

Galimybė pirmųjų durų varčias valdyti 

atskirai viena nuo kitos. 

Galimybė valdyti tik iš vairuotojo darbo 

vietos. 

Avarinis priekinių durų atidarymas iš vidaus. 

Durų uždarymo signalas. 

Grindų danga Neslidi, atspari dilimui grindų danga. 

Ratai ir padangos  Padangos 275/70R22,5. 

Plieniniai ratlankiai. 

Nerūdijančio plieno gaubtai. 

Padangos bekamerinės, skirtos eksploatuoti 

mieste. 

Vidaus įranga Sėdynės pagamintos iš plastmasinių 

medžiagų,  su sėdimos vietos paminkštinimu, 

turi būti patikimai pritvirtintos, būti saugios, 

netrukdyti keleivių judėjimui. 

Horizontalūs ir vertikalūs nerūdijančio plieno  

turėklai. 

Mikrofonas keleivių informavimui. 

2 (du) ugnies gesintuvai.
 

 


