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VIENKARTINIŲ TESTŲ NARKOTINĖMS MEDŽIAGOMS NUSTATYTI  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

1. Pirkimo objektas –  testai narkotinėms medžiagoms nustatyti.  

2. Pirkimas skirstomas į 2  dalis: 

2.1. Vienkartiniai testai narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti, perkamas kiekis 

5000 vnt.  

2.2. Vienkartiniai testai narkotinėms medžiagoms  iš seilių, prakaito ir aplinkoje (nuo 

paviršių) nustatyti, perkamas kiekis 100 vnt. 

3. Atsižvelgiant  į pasiūlytą vieneto kainą ir pirkimui skirtas lėšas, perkamų testų kiekis 

gali keistis iki 15 procentų. 

4. Vienkartinių testų narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti techninė specifikacija: 

4.1. Vienu testu narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti galima identifikuoti ne 

mažiau kaip 10 narkotinių medžiagų (anfetamino, metadono, ekstazio, opiatų, kokaino, 

metamfetamino, benzodiazepino, barbitūratų, triciklinių antidepresantų). 

4.2. Testo narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti galiojimo laikas ne mažiau 18 

mėnesių. 

4.3. Testo pakuotėje turi būti 2 indeliai šlapimui surinkti. 

4.4. Testo rezultatai gaunami per 3 – 5 minutes. 

4.5 Testo pakuotėje turi būti temperatūros juostelė, nustatanti, ar mėginys nėra 

praskiestas ar suklastotas ir klijuojama ant indelio sienelės. 

5. Vienkartinių testų narkotinėms medžiagoms  iš seilių, prakaito ir aplinkoje (nuo 

paviršių) nustatyti techninė specifikacija: 

5.1. Vienu testu narkotinėms medžiagoms  nustatyti iš seilių, prakaito ir aplinkoje (nuo 

paviešių) galima identifikuoti ne mažiau kaip 5 narkotinių medžiagų (amfetaminas, kanapės, 

metamfetaminas, kokainas, opiatai). 

5.2. Testo narkotinėms medžiagoms nustatyti galiojimo laikas ne mažiau 18 mėnesių. 

5.3. Testo pakuotėje turi būti testo prietaisas ir seilių surinkimo priemonė. 

5.4. Testo rezultatai gaunami per 3 – 8 minutes. 

5.5. Testo pakuotė turi būti sandariame folijos maišelyje. 

6. Testai narkotinėms medžiagoms nustatyti turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus. 

7. Turi būti testo aprašymas (naudojimo instrukcija) lietuvių kalba. 

8. Testai turi būti pristatyti į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos, L. Sapiegos g. 1, Vilnius. 

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos prašome siųsti CVP IS priemonėmis 

arba elektroniniu paštu Juratis.Meskauskas@kaldep.lt arba Mindaugas.Petkelis@kaldep.lt iki    

2015 m. kovo 27 d.  
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