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Konkurso sąlygų priedas Nr. 7 
(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1 pirkimo objekto dalis – Stačių medžių ir medienos kokybės vertinimo įranga (su 

kompiuteriu puviniui išbrėžti), 1 vnt. 
 

Įrangos pavadinimas Stačių medžių ir medienos kokybės vertinimo įranga (su 

kompiuteriu puviniui išbrėžti) 

Įrangos specifikacija 1. Prietaiso paskirtis – medžių stiebų bei rąstų kokybės 

matavimai, siekiant nustatyti paslėptus puvinius, ertmes, 

trūkius bei jų apimtis. 

2. Prietaiso veikimo principas – garso impulsų tomografija. 

3. Matavimai turi būti atliekami nepažeidžiant medžio, lauko 

sąlygomis. 

4. 2D ir 3D medžio stiebo ar rąsto kokybės matavimai bei 

atvaizdavimas. 

5. Reikalavimai prietaiso komplektacijai: 

5.1. Turi būti ne mažiau kaip 24 impulsų jutikliai su laidais 

(siekiant užtikrinti 3D matavimus), jutiklių adatos ne 

trumpesnės kaip 6 cm, pakraunamos baterijos, eksploatacijos 

priemonių komplektas (plaktukai, replės jutikliams 

prijungti/atjungti ir pan.), USB ir Bluetooth ryšis su 

kompiuteriu. 

5.2. Lauko kompiuteris duomenims kaupti ir apdoroti. Lauko 

kompiuteris turi būti atsparus drėgmei. Monitoriaus įstrižainė 

ne mažiau 11 colių, kietas diskas ne mažiau kaip 500 GB 

talpos, operatyvioji atmintis ne mažiau 4 GB, baterija turi 

laikyti ne trumpiau kaip 10 val. prie -10C temperatūros. Turi 

būti ne mažiau kaip 4 USB jungtys, Bluetooth, Wireless, 

telefoninės plokštelės vieta (internetui). 

5.3. Turi būti programinė įranga matavimo duomenims 

apdoroti, spausdinti bei eksportuoti.  Ši programinė įranga turi 

būti suderinta darbui Windows 7 aplinkoje .  

5.4.  Turi būti dėklai visiems prietaiso komponentams 

transportuoti. 

6. Turi būti pateiktas vartotojo vadovas. 

 

Kiti reikalavimai 2. Turi būti paruošta ir suderinta vienkartinė licencija 

programinei įrangai skirtai duomenims apdoroti. 

3. Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir tinkamas 

naudojimui. 

4. Turi būti atsparus drėgmei. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 8 
(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2 pirkimo objekto dalis – Medžių tyrimo ir matavimo įranga 

 

1. Prekė – Speciali sistema medžių koordinatėms ir skrituliniams miško 

bareliams išskirti, 1 vnt.  

Įrangos pavadinimas Speciali sistema medžių koordinatėms ir skrituliniams 

miško bareliams išskirti 

Įrangos specifikacija 1. Sistemos paskirtis – atskirų medžių padėties tyrimo 

bareliuose nustatymas. 

2. Prietaiso veikimas užtikrinamas ultragarso signalais, 

veikiančiais nuo 20 kHz iki 30kHz diapazone, naudojant ne 

mažiau 3 ultragarsinių daviklių. 

3. Medžių padėtis turi būti nustatoma automatiškai, t.y. 

nenaudojant žmogaus atliekamų medžio azimuto ir atstumo 

barelio centro atžvilgiu matavimų. Tiksliai matuojamų medžių 

atstumas nuo barelio centro turi siekti ne mažiau 20 m, atskaitų 

tikslumas turi būti neblogesnis 0,01 m, matavimų tikslumas ne 

prastesnis ± 1%. Matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip  0,1 

m; kampų matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip 0,1º.  

4. Vienu metu matuojama medžio padėtis ir skersmuo. Sistema 

gali atlikti aukščio, atstumo bei nuolydžio matavimus.  

5. Turi būti galimybė automatiškai atlikti matavimus tankiame 

medyne, esant tankiam pomiškui ir/ar trakui.  

6. Turi būti Bluetooth ir IR ryšys. 

7. Sistemos komplekte turi būti stovas prietaisui pozicionuoti 

miško barelyje, dėklai visiems prietaiso komponentams 

transportuoti, baterijos bei programinė įranga matavimo 

duomenims apdoroti.  

8. Elektroninės žerglės leidžiančios kaupti duomenis lauko 

sąlygomis (nebijo drėgmės, gali dirbti prie -20C 

temperatūros). 

9. Turi būti pateiktas vartotojo vadovas. 

Kiti reikalavimai Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir tinkamas 

naudojimui. 

2. Prekė – Mechaninės žerglės, 10 vnt 

Specialusis miškininko darbo instrumentas, skirtas medžių kamieno skersmeniui 

(storiui) matuoti. Žerglės turėtų būti aprūpintos ne trumpesne kaip 65 cm matuokle, turi būti 

galimybė pridėti žymeklį medžių žymėjimui. Matavimo skalė sugraduota ne rečiau kaip kas 1 

mm. Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  

 

3. Prekė – Elektroninis aukštimatis, 10 vnt. 

Elektroninis aukštimatis, skirtas miško medžių aukščiui matuoti. 

 Aukščio matavimas iš skirtingų atstumų nuo objekto.  
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 Matavimo bazė ne mažiau nuo 10 m iki 30 m.  

 Galima matuoti polinkio kampus, vieno laipsnio tikslumu.  

Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  

 

4. Prekė – Lazerinis aukštimatis, 1 vnt. 

Lazerinis aukštimatis (tolimatis ir kompiuteris), skirtas miško medžių aukščiui ir 

atstumui iki medžio matuoti. Taip pat turi turėti galimybę matuoti atstumą ne mažiau kaip dar 

dvejose sistemose. Kampas ne mažesniame kaip 1 – 89 intervale. Prietaisas pateikiamas 

pilnai sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  

 

5. Prekė – Amžiaus grąžtas, 10 vnt.  

Specialus Preslerio konstrukcijos grąžtas, skirtas miško medžių amžiui nustatyti. 

Grąžtas turėtų būti ne mažiau kaip 25 cm ilgio. Metalo kokybė turėtų užtikrinti kietųjų 

lapuočių, spygliuočių ir minkštųjų lapuočių medžių išgręžimą. Prietaisas pateikiamas pilnai 

sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  

 

6. Prekė –  Prieaugio grąžtas, 10 vnt 

Specialus Preslerio konstrukcijos grąžtas, skirtas miško medžių augimo greičiui 

nustatyti. Grąžtas turėtų būti nuo 25 iki 30 cm ilgio. Metalo kokybė turėtų užtikrinti kietųjų 

lapuočių, spygliuočių ir minkštųjų lapuočių medžių išgręžimą. Prietaisas pateikiamas pilnai 

sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  

 

7. Prekė – Matavimo juosta, 10 vnt. 

Speciali miškininko matavimo juosta su kabliuku. Turi būti ne trumpesnė kaip 20 m. 

Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  

 

8. Prekė – Busolė, 10 vnt. 

Specialus miškininko darbo geodezinis instrumentas, skirtas orientuotis ir kampams 

(azimutas ir atgalinis azimutas) matuoti. Instrumentas turi būti su aiškia skale, nešiojamas ant 

kaklo. Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  

9. Prekė – Relaskopas, 20 vnt. 

Specialusis miškininko darbo instrumentas, skirtas medžių bendrijų skalsumui 

įvertinti. Instrumentas dirba kampinio matavimo principu. Reikalingi ne mažiau kaip du  

vizavimo dioptrai. Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  

 

10. Prekė – Žievės storio matuoklis, 10 vnt.  

Specialusis miškininko darbo instrumentas, skirtas medžių žievės storiui matuoti. 

Prietaiso svoris nuo 50 iki 100 g. Matavimo skalė sugraduota ne rečiau kaip kas 1 mm. 

Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  
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11. Prekė –  Skiepijimo įrankis, 10 vnt. 

Įrangos pavadinimas Profesionalus skiepijimo įrankis 

Omega tipo  

Įrangos specifikacija: Įrankis turi būti su keičiamais peiliais; 

Turi daryti Omega akiavimo formos pjūvius 

Peiliukai turi būti pagaminti iš ne prastesnės 

kokybės plieno nei SK5. 

Turi turėti nukirpimo žirkles. 

Šakutės plotis turi būti iki 1,4 cm diametro 

su ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų peiliukų 

Kiti reikalavimai Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir 

tinkamas naudojimui.  

 

12. Prekė – Žiūronai, 30 vnt. 

Reikalavimai žiūronams:  

1. Objektyvo skersmuo ne mažiau 50 mm; 

2. Didinimas ne mažiau kaip iki 10 kartų; 

3. Apžvalgos laukas ne mažiau 6,5 laipsnio; 

4. Artimiausias fokusas ne toliau 7m; 

5. Apžvalgos laukas 1000 m atstumu ne mažesnis nei 114 m; 

6. Šviesingumas ne mažiau 25; 

7. Optikos padengimas – pilnas daugiasluoksnis padengimas; 

8. Atsparumas išoriniams smūgiams ir nepalankioms atmosferos sąlygoms; 

9. Svoris ne daugiau kaip 1kg. 

Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  

 

13. Prekė – Laboratorinis sėklų daigintuvas (su šaknų tyrimo sistema), 1 vnt. 

Parametras Kriterijai 

Matmenys Ne mažiau 1700 x 850 x 

2000 mm 

Sėklų daiginimo vietų  Ne mažiau 20 

Galimybė testuoti šaknų augimą pagal RGC testą Būtina 

Apšvietimas iš viršaus  Būtinas 

Lempų sekcijų skaičius  Ne mažiau kaip 2 

Vandens vonios talpa  Ne mažiau 10 litrų 

Automatinis vandens pašildymas Būtinas 

Testinės dėžutės Ne mažiau 20 

Gaubtulių skaičius  Ne mažiau 10 

Viršutinių filtrų skaičius  Ne mažiau 1000 

Apatinių filtrų skaičius Ne mažiau 1000 

Maitinimas 220-240 V 

 

Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  
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14. Prekė – Medienos kietumo nustatymo nešiojamas prietaisas, 1 vnt. 

Parametras Kriterijai 

Principas Šūvis į medį 

Šūvio jėga ne prastesnėse ribose nei  2-8 Nm 

Smigimo gylis ne prastesnėse ribose nei  0-50 mm 

Adatos galo skersmuo intervale Nuo 1 iki 3 mm 

Dimensijos: skersmuo  Ne mažiau 40 mm  

Dimensijos: ilgis Ne mažiau 300 mm 

Svoris  Ne daugiau 3 kg 

 

Prietaisas pateikiamas pilnai sukomplektuotas ir tinkamas naudojimui.  

 


