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LKF pirkimų vykdymo ir priežiūros
tvarkos aprašo 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2021 m. birželio mėn. 11 d.
Kaunas
1. Pirkimo objekto pavadinimas: Renginio erdvės nuoma, techninio aptarnavimo ir maitinimo
paslaugos, LED ekrano nuomos paslaugos ir smulkus inventorius (krepšių nuoma).
2. Trumpas pirkimo objekto aprašymas: Visos numatytos paslaugos reikalingos birželio 29 – liepos 4
dienomis vyksiančio renginio įgyvendinimui. Perkamos paslaugos: Renginio erdvės nuoma, techninio
aptarnavimo ir maitinimo paslaugos, LED ekrano nuomos paslaugos ir smulkus inventorius (krepšinio
stovai).
3. Kam bus naudojamos perkamos prekės, paslaugos ir darbai:
Numatytos paslaugos reikalingos Kauno mieste, birželio 29 – liepos 4 dienomis, vyksiančiam renginiui
įgyvendinti. Suplanuotas renginys „Kašiofestas 2021” vyks 6 dienas ir į veiklas įtrauks daugiau nei 500
unikalių dalyvių.
Pagrindinės renginio metu vykdomos veiklos, kurioms reikalingas numatytas inventorius (krepšių nuoma,
LED ekrano nuomos paslaugos, scena, renginio erdvės nuoma):
1. LKF Trickshot turnyras 2. Tritaškių metimų konkursas. 3. Baudų metimų konkursas. 4. Komandinės
krepšinio estafetės. 5. Masinės krepšinio mankštos.
Visos suplanuotos fizinio aktyvumo veiklos vyks 6 dienas, todėl perkamos paslaugos reikalingos
nepertraukiamai numatytam laiko periodui nuo birželio 29 d. 16:30 iki liepos 4 d. 23:00. (Tai yra
oficialios renginio pradžios ir pabaigos vykdymo datos ir laikas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad iki numatytos
oficialios renginio pradžios visos paslaugos būtų parengtos eksploatuoti).
4. Prekių pristatymo, paslaugų ar 2021 m. birželio 29 – liepos 4 dienomis (6 dienos), Kaunas.
darbų atlikimo terminai ir vieta
5. Prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas ir apibūdinimas
Mato vnt.
Kiekis
•

•

•
•

Renginio techninis aptarnavimas – techninio aptarnavimo paslaugas
sudaro renginio vietos įrengimas: scenos nuoma, jos pastatymas ir
sumontavimas (6 x 8 m. dydžio), renginio metu garso ir šviesų sistemų
operavimas, renginio erdvės vietos aptvėrimas kontrolinėmis tvorelėmis
ir apsaugos užtikrinimas viso renginio metu, administracinių erdvių
įrengimas – 4 vnt. (3 x 3 m. dydžio), biotualetų įrengimas – 4 vnt.
Renginio erdvės, vietos nuoma – infrastruktūros danga turi būti
tinkama numatytoms krepšinio veikloms įgyvendinti (aprašytos 3
punkte), renginio vieta strategiškai patogioje miesto erdvėje,
infrastruktūra tinkama priimti daugiau kaip 500 dalyvių. Renginio
erdvės vietoje 6 dienas negali vykti jokios kitos veiklos išskyrus
paslaugos pirkėjo suplanuotas fizinio aktyvumo veiklas.
LED Ekrano nuoma – Duomenys: Raiška nuo 3K, išmatavimai – nuo
3x5 m.
Krepšių nuoma - Stovo aukštis: 2,25m. Elektro - hidraulinis pakėlimo
mechanizmas. Priekinė dalis yra aptraukta apsaugine medžiaga, kuri
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gali būti skalbiama (storis 10 cm).Lenta pagaminta iš akrilo stiklo,
išmatavimai: 105x180cm, storis: 12 mm.
Maitinimo paslauga – maitinimo paslauga teikiama 500 renginio
dalyvių 6 dienų renginio laikotarpyje. Kiekvieną renginio dieną iki 16:00 vnt.
val. bus pateikiamas konkretus porcijų skaičius, reikalingas sekančios
dienos maitinimui.

6. Pastabos

500 vnt.

Pasiūlymus teikti tiekėjai gali iki 2021 m. birželio 17 dienos 17.00
valandos (5 darbo dienos nuo viešo pasiūlymo pateikimo).
Pasiūlymai teikiami el. paštu office@ltu.basketball
Daugiau informacijos telefonu: 862405085

