
 
 

Eil. Nr. Reikalavimų aprašymas Pastabos 

1. Mobiliųjų stelažų komplektas   

1.1 Naudingi bėginiai metrai (dvipusių) – ne mažiau ..... metrai (neskaičiuojant 

stoginių lentynų). 
 

1.2 Horizontalių lentynų kiekis:  8 vnt. + stoginė lentyna.  

1.3 Galimas dvipusių lentynų plotis ne mažiau 512 mm ir ne daugiau 612 mm 

(neįvertintas guminių tarpinių plotis). 
 

1.4 Stelažo sekcijos šoninės sienelės turi būti uždengtos, iš šaltai valcuoto 

plieno lakšto. Stelažai turi būti metaliniai, skardos storis ne mažiau 0,8 mm. 
 

1.5 Stelažų konstrukcija turi turėti galimybę keisti horizontalių lentynų aukštį 

žingsniu nuo 25 mm iki 50 mm. Horizontalios lentynos turi būti tvirtinamos 

spyruoklinio plieno laikiklių pagalba. 

 

1.6 Atskiros mobilaus stelažo amortizacinės dalys turi turėti gumines tarpines, 

taip pat turi būti sumontuota apsauga nuo smūgių (guminė atrama ar 

analogiška) konstrukcijos galuose. 

 

1.7 Horizontalių lentynų bortelio (tarp dvipusės lentynos pusių) aukštis turi būti 

ne mažiau 20 mm, kad dokumentai neslystų į kitą lentyną arba neužkristų 

už stelažo. 

 

1.8 Turi būti judėjimo blokavimo užraktas (stabdžiai). Kiekvienoje rankenoje 

fiksatorius. 
 

1.9 Turi būti laikiklis užrašams ant stelažo galinės fasadinės dalies.  

1.10 Turi būti stabilumo mechanizmas (apsauga nuo nuvirtimo).  

1.11 Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažesnį kaip 80 kg svorį.  

1.12 Stelažų dažymo kokybė: miltelinis dažymas.  

1.13 Stelažų valdymas: rankinis, grandininė arba reduktorinė pavara.  

1.14 Stelažų bėgių aukštis turi būti ne daugiau 20 mm. Bėgis pilnaviduris, 

profilis cinkuotas. 

 

1.15 Visuose stelažuose atstumas tarp horizontalių lentynų turėtų būti ne 

mažesnis nei 250 mm. Atstumas nuo grindų iki apatinės stelažo lentynos 

turi būti ne mažesnis kaip 150 mm. Bendras visos stelažo konstrukcijos 

aukštis turi būti ne didesnis kaip 2600 mm. 

 

 

 

 

Stelažai turi atitikti bendras technines charakteristikas: 

- Stacionarūs, metaliniai, patvarūs, tinkami archyvo dokumentams laikyti stelažai, sudaryti iš 

sekcijų, kuriose yra 5-6 lentynos dokumentams saugoti su viena viršutine (dengiamąja) lentyna;  

- Stelažai pagaminti iš ne mažiau kaip 0,8 mm plieno lakšto storio; 

- Išoriniai lentynų ir stelažų elementai neturi aštrių briaunų; 

- Stelažai padengti polimerine danga (milteline technologija). Stelažų spalva derinama su 

užsakovu; 

- Dažymas lygus; dažai pusiau matiniai (dažų rišančioji medžiaga- poliesterio - epoksido mišinys); 

- Stelažų valdymas rankinis- grandininė arba reduktorinė pavara; 

- Stelažų bėgių aukštis turi būti ne daugiau 20 mm. Bėgis pilnaviduris, profilis cinkuotas. 

- Mobilūs stelažai turi antivirtimo mechanizmą; 

- Mobilus stelažas turi stabdymo mechanizmą; 

- Tarp stelažų pritvirtinama guminė atramėlė, kad stelažai nesidaužytų vienas į kitą; 



- Stelažo aukštis ne mažesnis 2450 mm (8 lentynos į viršų + 1 stoginė); galimas ir didesnis stelažo 

aukštis; 

- Lentynų plotis yra 300 - 600 mm; 

- 1 m lentynos keliamoji galia ne mažiau 100 kg; 

- Atstumas nuo grindų iki apatinės stelažo lentynos turi būti ne mažiau kaip 150 mm. 

- Stelažai lengvai surenkami, su galimybe perrinkti lentynas skirtingo aukščio dokumentams 

laikyti, keisti tarpą tarp lentynų stelažo sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės 

sienelės kas 25 mm; 

- Stelažo sekcijos šoninė sienelė vientisa, pagaminta iš ištisinio plokštės (skardos) lakšto 

- Stelažo vidinė sienelė tarp stelažo sekcijų yra viena, bendra dviem sekcijoms;  

- Lentynos turi papildomas standumo briaunas; 

- Galimybė sustūmus mobilius stelažus bloką rakinti: 

- Visiems stelažams suteikiama 24 mėnesių garantija; ilgaamžiškumas ne mažiau 15 metų. 

 

 

 

Bendri saugojimo įrangos techniniai reikalavimai: 

 

1. Įranga turi būti kokybiška, patvari, estetiška, funkcionali, patogi, taupanti saugyklų plotą. 

2. Įrangai naudojamos slankios sistemos turi judėti lengvai ir lygiai, nevibruoti, būti stabilios ir 

negalėtų apvirsti. 

3. Įranga turi būti pagaminta iš chemiškai stabilių, korozijai ir ugniai atsparių medžiagų ir 

dangų. Pageidaujama spalva RAL 7035 (arba spalva derinama su užsakovu) 

4. Įranga privalo būti sandari, apsauganti eksponatus nuo dulkių. 

5. Įrangos konstrukcijos turi išlaikyti potencialų krūvį ir talpinti maksimaliai galimų eksponatų 

kiekį. 

6. Įranga turi turėti amortizuojančius įrenginius, kurių dėka sušvelninamas įrangos smūgis jai 

judant bėgiais horizontalia kryptimi. 

7. Įrangoje saugomi eksponatai negali liestis vienas su kitu, eksponatai turi kabėti stabiliai. 

8. Stacionarios įrangos, stelažų kojelės neturi braižyti grindų. 

9. Visų konstrukcijų detalės turi būti be aštrių briaunų. 

10. Lentynų briaunos turi būti trigubo lenkimo. 

11. Įrengtos lentynos, esant reikalui, gali būti išimamos ar reguliuojamas jų aukštis. 

12. Įrangos komplekte turi būti numatytas eksponatams kabinti, tvirtinti tinkamos priemonės.  

13. Eksponatų saugojimo įranga turi būti pagaminta gamintojų, kurie gamina muziejinę  įrangą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Mobilių ir stacionarių metalinių stelažų komplektas. Patalpa Nr. 130: 

 8 darbinės lentynos ir 1 stoginė; 

 Mobilaus stelažo matmenys 2450x 4000x 600 mm.  

 Kiekis 6 vnt.; 

 Blokas rakinamas 

 

 

2. Mobilių stelažų paveikslams kabinti komplektas. Patalpa Nr. 131: 

Laikančioji konstrukcija gaminama iš suvirintų plieninių dėžinių profilių ant kurių iš abiejų 

pusių tvirtinamos laikančiosios suvirintų tinklų sienelės gaminamos iš plieninių strypų, 

tinklo akučių dydis: 50mm x 50mm. Ant sienelės paveikslai kabinami iš abiejų pusių. 

Sienelė turi būti tvirta, stabili  ir atlaikyti iki 200kg. naudingo svorio. Apdaila: miltelinis 

dažymas, spalva Ral 7035 (šviesiai pilka). 

Vertikalios tinklų sienelės apytikriai matavimai:  

Aukštis - 2400mm,   ilgis -  1600mm   

Kiekis 3 vnt. 

 

 

3. Mobilių ir stacionarių metalinių stelažų komplektas. Patalpa Nr. 134: 

 8 darbinės lentynos ir 1 stoginė; 

 Mobilaus stelažo matmenys 2450x 3400x 600 mm. Kiekis 6 vnt.; 

 Stacionaraus stelažo matmenys 2450x 3400x 300 mm. Kiekis 1 vnt.; 

 Blokas rakinamas 

 

 

4. Mobilių ir stacionarių metalinių stelažų komplektas. Patalpa Nr. 135: 

 5 darbinės lentynos ir 1 stoginė; 

 Mobilaus stelažo matmenys 1900x 2500x 600 mm. Kiekis 7 vnt.; 

 

 

5. Mobilių ir stacionarių metalinių stelažų komplektas. Patalpa Nr. 137: 

 8 darbinės lentynos ir 1 stoginė; 

 Mobilaus stelažo matmenys 1900x 4000x 600 mm. Kiekis 13 vnt.; 

 

 

6. Mobilių stelažų paveikslams kabinti komplektas. Patalpa Nr. 139: 

Laikančioji konstrukcija gaminama iš suvirintų plieninių dėžinių profilių ant kurių iš abiejų 

pusių tvirtinamos laikančiosios suvirintų tinklų sienelės gaminamos iš plieninių strypų, 

tinklo akučių dydis: 50mm x 50mm. Ant sienelės paveikslai kabinami iš abiejų pusių. 

Sienelė turi būti tvirta, stabili  ir atlaikyti iki 200kg. naudingo svorio. Apdaila: miltelinis 

dažymas, spalva Ral 7035 (šviesiai pilka). 

Vertikalios tinklų sienelės apytikriai matavimai:  

Aukštis - 2400mm,   ilgis -  3400mm   

Kiekis 8 vnt. 

 

 

 



7. Mobilių ir stacionarių metalinių stelažų komplektas. Patalpa Nr. 140: 

 8 darbinės lentynos ir 1 stoginė; 

 Mobilaus stelažo matmenys 2450x 2000x 600 mm. Kiekis 7 vnt.; 

 Blokas rakinamas 

8. Mobilių ir stacionarių metalinių stelažų komplektas. Patalpa Nr. 116: 

 6 darbinės lentynos ir 1 stoginė; 

 Mobilaus stelažo matmenys 2450x 3000x 600 mm. Kiekis 2 vnt.; 

 Stacionaraus stelažo matmenys 2450x 4000x 300 mm. Kiekis 1 vnt.; 

 

 

9. Stacionarus cinkuotas metalinis stelažas. Patalpa Nr. 27: 

 2  darbinės lentynos; 

 matmenys 2000x 8000x 1000 mm. Kiekis 1 vnt.; 

 stelažas surenkamas lengvai be varžtų, lentynų aukštis keičiamas 

 

 

10. Stacionarus cinkuotas metalinis stelažas. Patalpa Nr. 24: 

 2  darbinės lentynos; 

 matmenys 2000x 5000x 1000 mm. Kiekis 1 vnt.; 

 matmenys 2000x 8000x 1000 mm. Kiekis 1 vnt.; 

 matmenys 2000x 7000x 1000 mm. Kiekis 1 vnt.; 

 matmenys 2000x 3000x 1000 mm. Kiekis 1 vnt.; 

 matmenys 2000x 4400x 1000 mm. Kiekis 1 vnt.; 

 stelažas surenkamas lengvai be varžtų, lentynų aukštis keičiamas 

 

 

11. Stacionarus cinkuotas metalinis stelažas. Patalpa ūkio skyrius: 

 2  darbinės lentynos; 

 matmenys 2000x 1500x 600 mm. Kiekis 2 vnt.; 

 stelažas surenkamas lengvai be varžtų, lentynų aukštis keičiamas 

 

 
Metalinės rakinamos spintos su lentynomis: 

pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,8 mm. storio plieno lakštų; 

- dvivėrės spintos be vidinės skiriamosios pertvaros; 

- duryse turi būti įmontuotas užrakinimo mechanizmas su ne mažiau 2 raktų komplektu; 

- viduje ne mažiau nei 5 reguliuojamos lentynos.  

-Lentynos apkrova ne mažiau 80 kg; 

- padengtos ugniai ir mechaniniam poveikiui atsparia epoksido ir poliesterio mišinio dažais (milteline 

technologija); 

- ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija. 

matmenys 2400x 1000x 435 mm. Kiekis 3 vnt.; 

matmenys 1990x 1000x 435 mm. Kiekis 3 vnt.; 

matmenys 2400x 1000x 435 mm. Kiekis 3 vnt.; 

matmenys 2400x 750x 350 mm. Kiekis 1 vnt.; 

matmenys 2400x 1000x 350 mm. Kiekis 5 vnt.; 

matmenys 2400x 1000x 600 mm. Kiekis 4 vnt.; 

matmenys 2400x 800x 435 mm. Kiekis 3 vnt.; 

matmenys 2400x 1200x 435 mm. Kiekis 8 vnt.; 

matmenys 2400x 600x 435 mm. Kiekis 1 vnt.; 



matmenys 1600x 1000x 435 mm. Kiekis 1 vnt.; 

matmenys 1600x 1200x 435 mm. Kiekis 1 vnt.; 

matmenys 1040x 1200x 435 mm. Kiekis 1 vnt.; 

matmenys 1040x 800x 435 mm. Kiekis 2 vnt.; 
 

 

 

Metalinės spintos su lentynomis ir stumdomomis durimis Patalpa 131, 132: 

pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,8 mm. storio plieno lakštų; 

spintos be vidinės skiriamosios pertvaros; 

Studomos durys;  

- duryse turi būti įmontuotas užrakinimo mechanizmas su ne mažiau 2 raktų komplektu; 

- viduje ne mažiau nei 5 reguliuojamos lentynos.  

-Lentynos apkrova ne mažiau 80 kg; 

- padengtos ugniai ir mechaniniam poveikiui atsparia epoksido ir poliesterio mišinio dažais (milteline 

technologija); 

- ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija. 

matmenys 2400x 1600x 380 mm. Kiekis 1 vnt.; 

matmenys 2400x 1900x 380 mm. Kiekis 1 vnt.; 

matmenys 2400x 1000x 380 mm. Kiekis 1 vnt.; 

matmenys 2400x 2500x 380 mm. Kiekis 1 vnt.; 

matmenys 2400x 1100x 380 mm. Kiekis 1 vnt.; 

matmenys 2400x 2300x 380 mm. Kiekis 1 vnt.; 

 

 

Brėžinių spintos: 

 

Eil. 

Nr. 

Parametras Minimalūs reikalavimai Atitikimas 

reikalavimams (pildo 

tiekėjas) 

1. Spinta su stalčiais, A1 formato, komplektas iš 25 stalčių1 – 11 vnt. 

1. 1. Aukštis (išorės 

matmuo) 

Ne mažiau kaip 1200 mm ir ne 

daugiau kaip 1500 mm 

 

1. 2. Plotis (išorės matmuo) Ne mažiau kaip 950 mm ir ne 

daugiau kaip 970 mm 

 

1. 3. Gylis (išorės matmuo) Ne mažiau kaip 660 mm ir ne 

daugiau kaip 670 mm 

 

1. 4. Stalčių skaičius 15 vnt.  

1. 5. Leistina apkrova 

stalčiui 

Ne mažiau 60 kg  

1. 6. Korpuso sienelės  Ne mažesni 0,8 mm storio plieno 

lakštai  

 

1. 7. Stalčių ištraukimas Stalčiai turi būti sumontuoti ant 

dvigubos eigos rutulinių riedėjimo 

bėgelių, todėl turi išsitraukti visu 

 

                                                 
 
 
 
 
 



ilgiu 

1. 8. Spintų pastatymas Spintas būtų galima statyti tiesiai 

ant grindų arba ant padėklų 

 

1. 9. Užsklendimas Spintos viršuje turi būti 

įmontuotas centrinis užraktas, 

rakinantis visus stalčius 

 

1. 10. Spyna mechaninė Kartotekinė   

1. 11. Maksimalus svoris Ne mažiau 120 kg  

 
Šios spintos komplektą gali sudaryti dvi po 10 ir viena 5 stalčių kombinacija, tačiau bendras spintos aukštis/plotis/gylis 

turi atitikti 1.1.–1.3 punktuose nurodytų matmenų reikalavimus. Jeigu spinta bus sudaroma iš nurodytų stalčių  

kombinacijų, ji turi būti sutvirtinta tam tikslui skirtais rėmais, kurio plotis būtų ne didesnis kaip 2,5 cm ir kartu su 

rėmais nurodyta spinta neviršytų 1.1–1.3. punktuose nurodytų reikalavimų. 

 

 

 

. Padidinto saugumo spinta su reguliuojamomis lentynomis. Tripusis užsklendimo 

mechanizmas su seifiniu užraktu – 4 vnt. 

7. 1. Aukštis (išorės matmuo) Ne mažiau kaip 1480 mm ir ne 

daugiau kaip 1500 mm 

 

7. 2. Plotis (išorės matmuo) Ne mažiau kaip 480 mm ir ne 

daugiau kaip 500 mm 

 

7. 3. Gylis (išorės matmuo) Ne mažiau kaip 390 mm ir ne 

daugiau kaip 400 mm 

 

7. 4. Lentynų skaičius 3 vnt. (turi tilpti keturios A4 formato 

dokumentų segtuvų eilės statant juos 

vertikaliai) 

 

7. 5. Leistina apkrova lentynai Ne mažiau 50 kg   

7. 6. Korpuso sienelės  Ne mažesni 2 mm storio plieno 

lakštai  

 

7. 7. Durys visu perimetru standumo briaunos; 

neleistinas durų išlenkimas vyrių 

pusėje  

 

7. 8. Kaiščiai (skląsčiai) Turi būti ne mažiau kaip 3 vnt.   

7. 9. Užsklendimas Viena kryptimis; svirtinis 

mechanizmas, blokuojamas seifiniu 

mechaniniu užraktu  

 

7. 10. Spyna mechaninė Seifinė plokštelinė A klasės  

7. 11. Maksimalus gaminio svoris Ne mažiau 70 kg  
 


