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„PARODŲ EKSPOZICINĖS ĮRANGOS NUOMOS  IR STENDŲ ĮRENGIMO PASLAUGŲ“ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Parodų įranga bus naudojama Universiteto organizuojamose parodose.  

Parodos organizuojamos metuose ne rečiau kaip du kartus. Sutartis sudaroma 36 mėn. 

 

Reikalavimai ekspozicinės įrangos  nuomai ir stendų įrengimui: 

1. Tiekėjas gali kiekvienoje parodoje standartiniais stendais užstatyti ne mažiau kaip 

600 kv.m. Sutarties galiojimo (36 mėn.) laikotarpiu, ne mažiau  kaip 3600 kv.m.. Įrengtą 

standartinį stendą sudaro: sienelės su konstrukcijomis, frizais, kiliminė danga, vienas šviestuvas 

(kas 3 kv. m.) užrašas ant frizo su dalyvio pavadinimu, vienas ekspozicinis stalas ir 3 kėdės, 

šiukšliadėžė, el. rozetė. 

Į įrengto standartinio stendo kainą taip pat turi būti įskaičiuoti sumontavimo ir išmontavimo 

darbai, įrangos transportavimo išlaidos, elektros instaliacijos medžiagos ir darbai, budinčio 

elektriko ir stendų montuotojo darbas parodos metu 24 valandas per parą, salės grindų išklojimas 

apsaugine plėvele vykdant stendų montavimo darbus (ne daugiau kaip  3500 kv. m.), ekspozicijos 

išvalymas prieš prasidedant parodai (po stendų sumontavimo) ir pasibaigus parodai. 

2. Tiekėjas gali  kiekvienoje parodoje nestandartiniais stendais užstatyti ne mažiau kaip 

500 kv.m. Sutarties galiojimo (36 mėn.) laikotarpiu 3000 kv.m. . Perkami nestandartinės įrangos 

komponentai ( kiekiai nurodyti 36 mėn):  

 sienelė plotis 1m x aukštis 2,5m) – ne daugiau 2000 vnt.; 

 stalas (0,8m x 0,8m) – ne daugiau 200 vnt.;  

 ekspozicinė kėdė (pilka, mėlyna arba juoda, chromuotomis kojomis) –ne 

daugiau  600 vnt.; 

 baro kėdė – ne daugiau 300 vnt.;  

 kiliminės danga – ne daugiau 10 000 kv.m.; 

 prie sienelės montuojamas šviestuvas – ne daugiau  600 vnt.;  

 spintelė (0,5m x plotis 1m x aukštis 1m) – ne daugiau 200 vnt.  

Tiekėjas esant poreikiui, privalo sukurti, paruošti projektus ir sumontuoti išskirtinius 

nestandartinius stendus. Taip pat dviaukščius stendus.  

Tiekėjas,  susidarius neplanuotoms aplinkybėms, privalo įvykdyti skubų užsakymą, t.y. 

pristatyti papildomos įrangos komponentus per 24 val. nuo užsakymo pateikimo ir  baigti visų 

parodos ekspozicinių stendų montavimą iki parodos atidarymo dienos 8.00 val. 

 Perkamų prekių ir paslaugų kiekis galės kisti 20 procentų ribose  

 

                              --------------------------------------------------------------------- 

 

Dėl techninės specifikacijos kreiptis Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas Parodų centro 

vadovė Birute Steikūnienė, tel./faks. (8 37) 75 23 73, (8 37) 75 21 19. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STANDARTINIO (6 KV. M. DYDŽIO) STENDO PAVYZDYS 

 

 

 


