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2 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

Sutarties pavadinimas:  ASU STATYBOS OBJEKTŲ TECHNINIŲ PROJEKTŲ 

EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMAS 

 

1. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA  

1.1. Paramos gavėjo šalis 

Lietuva 

1.2. Perkančioji organizacija  

Aleksandro Stulginskio universitetas  
Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., Lietuva 

 

1.3. Projekto prigimtis ir atitiktis 2007-2013 m. ES m. struktūrinės paramos strategijai  

Pirkimas yra skirtas įgyvendinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konku-

rencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-

04-V priemonę „Inogeb LT-2“ projekte “Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemu-

nas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės for-

mavimas“ (projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-04-V-01-002), įgyvendinti Sanglaudos skatinimo veiksmų pro-

gramos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskir-

ties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projekte „Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių 

rūmų išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ ir 2 prioriteto „Viešųjų pa-

slaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-18-V 

priemonę „Universitetų infrastruktūros plėtra“ projekte „Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų inf-

rastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui“ 

(projekto Nr. VP3-2.2.-ŠMM-18-V-02-006) bei įgyvendinti slėnio „Nemunas“ plėtros programą pro-

jekte „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos 

MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institu-

cijų reorganizavimas“ (projekto Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013) bei Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programą JESSICA numatomus statinių statybos, rekonstravimo ir (ar) remonto darbus. 

1.4. Pagrindiniai teisės aktai, susiję su šio projekto įgyvendinimu yra:  

 ES Tarybos direktyva dėl miestų nuotekų valymo 91/271/EEB; 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75); 

 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr.104-2615; 2003, Nr.36-1544); 

 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2004, 

Nr. 25-746 ); 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-

617); 

 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 

(Žin., 1996 Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092); 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2004, Nr. 73-2545); 
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 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 495 „Dėl 

aplinkosaugos reikalavimų nuotekoms tvarkyti patvirtinimo“; 

 Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklės, patvirtintos 

2002 m. vasario 2 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 623 (Žin., 2002, Nr. 14-522); 

 Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklės, patvirtintos 2001 m. gruodžio 

21 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 624 (Žin., 2002, Nr. 14-523); 

 LAND 20-2001 “Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai”; 

 Lietuvos Respublikos finansų ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-054/D1-79/3-99 „ 

Dėl Sanglaudos fondo strategijos 2004–2006 metams patvirtinimo“; 

 Nacionalinė Acquis įgyvendinimo programa, 2002;  

 Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas"; 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.05.05:2004 "Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis"; 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio 

ekspertizė"; 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai"; 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005"Žemės darbai"; 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai"; 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“; 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 

Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai"; 

 Statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2012 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, 

projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo 

tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų 

dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos 

techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės; 

 Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo, Aplinkos ministro 2004 05 03 d. įsakymas 

Nr. D1-239, Valstybės žinios, 2004, Nr. 79-2809; 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012 „Teisės eiti statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų 

atestavimo tvarkos aprašas“; 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“; 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai“; 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. 

Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė 

sauga“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavima. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Naudojimo sauga“. 
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 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga 

nuo triukšmo“. 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. 

 2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 787 “Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos priedo patvirtinimo”; 

 LR finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 „Dėl projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ pakeitimo; 

 2007 m. spalio 17 d LR vyriausybės nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų pa-

skirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktū-

rinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“;  

 2007 m. gruodžio 19 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“; 

 2007 m. spalio 31 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1179 „Dėl vykdomų pagal Lietuvos 2007–

2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinan-

čias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvir-

tinimo“. 

 

Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šio projekto įgyvendi-

nimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir 

visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomo projekto įgyven-

dinimu. 

2. SUTARTIES TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI 

Konkretus šios sutarties tikslas 

Konkretus šios sutarties tikslas 

Konkretus šioje techninėje specifikacijoje aprašomų paslaugų, kurios bus vykdomos pagal nu-

matomą pasirašyti paslaugų sutartį, tikslas yra suteikti profesionalias techninių projektų ekspertizės 

paslaugas, kad būtų sėkmingai įgyvendinti projektai “Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slė-

nio) „Nemunas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės 

bazės formavimas“, „Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų išorinių atitvarų šiltinimas ir 

inžinerinių sistemų modernizavimas“, „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, 

vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros 

plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ ir „Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų 

infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerini-

mui“ bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programa JESSICA. 

 

Laukiamas šios sutarties rezultatas 

Efektyvus projektų “Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTPC ir jo 

infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas“, „Alek-

sandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų mo-

dernizavimas“, „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų 

inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir 

studijų institucijų reorganizavimas“ ir „Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazi-

nės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui“ bei Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos JESSICA įgyvendinimas pagal projekto finansavimo ir administravi-

mo sutarties nuostatas ir apimtis, tinkamų techninių projektų parengimo užtikrinimas, siekiant geriau-
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sių sprendimų, vykdomų statybos darbų atitikimo projekto išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitik-

ties taisyklėms užtikrinimas. 

 

3. PRIELAIDOS IR RIZIKOS VEIKSNIAI, ĮTAKOJANTYS PROJEKTO 

ĮGYVENDINIMĄ 

 

3.1. Prielaidos, garantuojančios sėkmingą projekto įgyvendinimą 

Pagrindinės prielaidos, nuo kurių priklauso sėkmingas ir savalaikis šioje techninėje specifikacijoje 

numatytų užduočių atlikimas, yra tokios:  

 

 investicinio projekto apimtyse numatytų darbų ir paslaugų finansavimas iš Struktūrinių fondų, 

LR biudžeto bus vykdomas pagal nustatytą grafiką; 

 Tiekėjui paprašius, reikalinga informacija bus suteikiama pagal galimybes kaip galima 

operatyviau;  

 dirbs visa Tiekėjo ekspertų grupė, nurodyta Tiekėjo pasiūlyme; 

 Įgyvendinančioje institucijoje reikalingi derinimai bus atliekami nevėluojant pagal šių 

institucijų nustatytą darbo reglamentą;  

 darbų rangovai ir projekte dalyvaujantys kiti paslaugų tiekėjai savo sutartinius įsipareigojimus 

vykdys pagal atitinkamus grafikus;  

 Užsakovo atstovai geranoriškai bendradarbiaus su Tiekėju bei pateiks visą turimą informaciją, 

reikalingą projekto įgyvendinimui;  

Visos projekte dalyvaujančios šalys turi imtis visų galimų priemonių, kad minėtosios prielaidos pasi-

tvirtintų, o joms nepasitvirtinus, dėti pastangas, kad neigiami padariniai projektui būtų maksimaliai 

sušvelninti. 

3.2. Rizikos veiksniai 

Rizikos veiksniai galintys turėti neigiamos įtakos projekto eigai: 

 

 apribotas projekto finansavimas; 

 vėlavimas pasirašyti sutartis su darbų rangovais; 

 ankstesnėse projekto parengiamosiose stadijose padarytos planavimo, projektavimo ar kiekių 

skaičiavimo klaidos; 

 nepakankamai subalansuotas ir suplanuotas bendrasis investicinio projekto įgyvendinimo 

laiko grafikas; 

 netikslus ir/arba nepilnas darbų apimčių (pagal atskiras sutartis) ribų nustatymas ir 

atsakomybės paskirstymas tarp darbų rangovų. 

Visos projekte dalyvaujančios šalys turi imtis visų galimų priemonių, kad minėta rizika neiškiltų, o 

jai iškilus, dėti pastangas, kad neigiami padariniai projektui būtų maksimaliai sušvelninti. 
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4. PASLAUGŲ APIMTYS 

4.1. Statybos darbų atlikimo vieta 

Akademijos mstl., Kauno r., Lietuva 

4.2. Statybos darbų aprašymas 

Projektų apimtyje numatyti šie pagrindiniai statybos darbai: 

Nr. Objekto pavadinimas Pagrindiniai parametrai 

 

1 

Inžinerinių tinklų 

Akademijos mstl., 

Akademijos seniūnijo-

je., Kauno r. ir Arma-

niškių k., Noreikiškių 

k., Karkiškių k., Rin-

gaudų seniūnijoje, 

Kauno r. statyba 

Tiesiamų inžinerinių tinklų preliminarūs ilgiai: vandentiekio 

tinklai iš centralizuotų tinklų ~1,16 km, vandentiekio tinklai 

iš artezinių gręžinių ~0,69 km, buitinių nuotekų tinklai į cent-

ralizuotus UAB „Kauno vandenys“ nuotėkų tinklus ~1,63 km, 

lietaus nuotekų tinklai į tvenkinį ~1,12 km, biodujų tinklai 

~2,13 km.  

Preliminari statybos darbų kaina pagal projekto Nr. VP2-1.4-

ŪM-04-V-01-002 biudžetą* – 2 207 019,00 Lt be PVM. 
 

2 

Mokslo paskirties pas-

tato rekonstravimas, 

Mokslo paskirties 

priestato nauja statyba 

Universiteto g. 8a, 

Akademijos mstl., 

Akademijos sen., 

Kauno r. 

Planuojama prie ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų 

parko (toliau – MTP) pastato, esančio Kauno r. savivaldybėje, 

Akademijos miestelyje, Akademijos seniūnijoje, Universiteto 

g. 8a. statyti Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro 

(toliau – KTPC) priestatą, kurio plotas ~1300 m
2
 skirtą integ-

ruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnis) „Nemunas“ 

veiklai. Statomo priestato aukštingumas: antžeminiai 2(3) 

aukštai – priklausomai nuo projekto autorių pasirinkto erdvi-

nio statinio sprendimo. Fragmentiškai gali atsirasti rūsys te-

chninėms patalpoms sutalpinti. KTPC priestate numatyta 

įrengti mokslo paskirties laboratorijas, kurios užimtų apie 621 

m
2
. 

 

Preliminari statybos darbų kaina pagal projekto Nr. VP2-1.4-

ŪM-04-V-01-002 biudžetą* – 3 439 363,00 Lt be PVM.  

 

3 

Centrinių rūmų kapita-

linis remontas Studen-

tų g. 11, Akademijos 

mstl., Akademijos 

sen., Kauno r. 

Aleksandro Stulginskio universiteto Centriniai rūmai sudaryti 

iš Mokomojo korpuso, Aktų salės ir Sporto salės.  

Mokomasis korpusas yra 5 aukštų, 1963 m. statybos, kurio 

bendras plotas – 11521,09 m
2
, tūris  - 54962 m

3
. Sienos plytų 

mūro iš vidaus ir išorės tinkuotos, perdengimas – gelžbetoni-

nis tinkuotas, stogo danga – ruloninė, langai – medinio ir 

plastikinio rėmo. 

Aktų salė yra 3 aukštų, 1963 m. statybos, kurio bendras plotas 

– 1503,99 m
2
, tūris  - 8932 m

3
. Sienos plytų mūro iš vidaus ir 

išorės tinkuotos, perdengimas – gelžbetoninis tinkuotas, stogo 

danga – ruloninė, langai – medinio ir plastikinio rėmo. 

Sporto salė yra 3 aukštų, 1963 m. statybos, kurio bendras plo-

tas – 1482,8 m
2
, tūris  - 8932 m

3
. Sienos plytų mūro iš vidaus 

ir išorės tinkuotos, perdengimas – gelžbetoninis tinkuotas, 

stogo danga – ruloninė, langai – medinio ir plastikinio rėmo. 

Atliekant Centrinių rūmų kapitalinį remontą numatoma vyk-
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dyti statybos darbus visuose trijuose pastatuose. Statybos dar-

bui bus vykdomi trimis etapais. 

I etapas. 

Šiuo etapu numatoma įgyvendinti projektą „Aleksandro Stul-

ginskio universiteto centrinių rūmų išorinių atitvarų šiltinimas 

ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ vykdant išorinių sienų 

šiltinimą (apie 9000 m
2
), stogo apšiltinimą (apie 3500 m

2
), 

medinių langų ir durų keitimą (apie 850 m
2
), pirmo aukšto 

grindų šiltinimą (apie 3000 m
2
), elektros instaliacijos moder-

nizavimas (apie 11000 m
2
 patalpų ploto) ir šildymo – vėdini-

mo sistemų rekonstrukcija (visame pastato plote). Preliminari 

statybos darbų kaina pagal projekto biudžetą* – 6 311 243,75 

Lt be PVM. 

II etapas. 

Šiuo etapu numatoma įgyvendinti projektą Agrobiotechnolo-

gijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosis-

temų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir 

susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų instituci-

jų reorganizavimas“ vykdant patalpų (bendras plotas apie 

4200 m
2
) vidaus remonto darbus, ASU Centrinius rūmus pri-

taikant neįgaliųjų poreikiams ir priešgaisriniams reikalavimas. 

Preliminari statybos darbų kaina pagal projekto Nr. VP2-1.1-

ŠMM-04-V-01-013 biudžetą* – 1 514 742,00 Lt be PVM. 

III etapas . 

Šiuo etapu numatoma įgyvendinti projektą „Lietuvos žemės 

ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir 

informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės 

gerinimui“ vykdant patalpų (bendras plotas apie 2100 m
2
) 

vidaus remonto darbus. Preliminari statybos darbų kaina pro-

jekto Nr. VP3-2.2.-ŠMM-18-V-02-006 biudžetą* – 842 

900,00 Lt be PVM. 

   

4 

Studentų bendrabučio 

Nr. 6 rekonstrukcija 

Universiteto g. 4, 

Akademijos mstl., 

Kauno r.  

Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų  bendrabutis Nr. 

6 yra 5 aukštų, 1973 m. statybos, kurio bendras plotas – 

5340,92 m
2
, tūris  - 24631 m

3
. Sienos dujų silikato plokščių ir 

plytų mūro, perdengimas – gelžbetoninis, stogo danga – rulo-

ninė, langai ir durys plastikinio rėmo. 

Atliekant Studentų bendrabučio Nr. 6 rekonstrukciją planuo-

jamas: 

1. aplinkos (šalia esančių takų bei šaligatvių) sutvarkymas,  

drenažo aplink pastatą remontas ir nuogrindos įrengimas;  

2. pagrindinio įėjimo į pastatą sutvarkymas (remontuojant 

esamus laiptus ir stogelį); 

3. pastato pritaikymas žmonėms su negalia; 

4. lauko sienų šiltinimas; 

5. stogo dalinis remontas įrengiant ir sutvarkant vėdinimo 

kaminėlius, sutvarkant stogo liuką, apskardinant esamus ven-

tiliacijos kanalus;  

6. esamos lietaus kanalizacijos sistemos rekonstrukcija; 

7. lauko durų keitimas; 

8. susidėvėjusių ar sugadintų langų keitimas naujais; 

9. visų vidaus patalpų remontas;  

10. dalies patalpų perplanavimas:  
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11. kompiuterinio ir telefoninio tinklo įrengimas; 

12. vidaus durų keitimas; 

13. šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas; 

14. elektros skydinės rekonstrukcija ir elektros instaliacijos 

keitimas; 

15. vandentiekio ir kanalizacijos sistemų rekonstrukcija; 

16.apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir televizijos 

sistemų įrengimas; 

17. pastato pritaikymas priešgaisriniams reikalavimams 

18. ventiliacijos sistemos rekonstrukcija. 

Preliminari statybos darbų kaina* – 6 000 000,00 Lt su PVM. 

* - statybos darbų kainos pasitikslins įvykdžius pirkimus objektų statybos darbams. 
  

Rekonstrukcijos darbų techninių projektų ekspertizių atlikimo laikotarpis: 

 

Inžinerinių tinklų Akademijos mstl., Akademijos seniūnijoje., Kauno r. ir Armaniškių k., Noreikiškių 

k., Karkiškių k., Ringaudų seniūnijoje, Kauno r. statybos techninio projekto ekspertizės atlikimas – 

14 kalendorinių dienų nuo Techninio projekto perdavimo. 

 

Mokslo paskirties pastato rekonstravimo, Mokslo paskirties priestato naujos statybos Universiteto g. 

8a, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. techninio projekto ekspertizės atlikimas – 14 kalen-

dorinių dienų nuo Techninio projekto perdavimo. 

 

Centrinių rūmų kapitalinio remonto ir modernizavimo Studentų g. 11, Akademijos mstl., Akademijos 

sen., Kauno r. techninio projekto ekspertizės atlikimas – 14 kalendorinių dienų nuo Techninio projek-

to perdavimo. 

 

Studentų bendrabučio Nr. 6 rekonstrukcijos Universiteto g. 4, Akademijos mstl., Kauno r. techninio 

projekto ekspertizės atlikimas – 14 kalendorinių dienų nuo Techninio projekto perdavimo. 
 

Remdamasis šia technine specifikacija, Užsakovas sudarys sutartį su Tiekėju. Pagal šią sutartį Tiekė-

jas bus įpareigotas atlikti toliau aprašomas užduotis.  

4.3. Konkreti veikla 

Techninių projektų ekspertizė 

 

  

Paslaugos tiekėjas privalės: 

 

Profesionaliai atlikti pateiktų techninių projektų ekspertizę, įskaitant ir techniniuose projektuose numatytų 

sprendimų teisingumą bei tinkamumą, siekiant geriausio rezultato Perkančiajai organizacijai. 

 

Atsiradus techninio projekto korektūrai, atlikti tokių pakeitimų ekspertizę be papildomo apmokėjimo. Ši 

nuostata galioja esant reikalui atlikti projekto pakeitimo (korektūros) ekspertizę pasibaigus šiai sutarčiai. 

 

Tiekėjas teikdamas ekspertizės paslaugas turi vadovautis visais galiojančiais teisės aktais, bei geriausia prakti-

ka projektų ekspertizės srityje. 

5. PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIOS DATA IR SUTARTIES TRUKMĖ  

Numatoma paslaugų teikimo pradžios data yra rangos sutarties pasirašymo data.  

Paslaugų sutarties trukmė 24 mėnesiai. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, sutartis gali būti pratęs-

ta iki paskutinės darbų sutarties pasirašymo darbų atlikimo. 
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6. SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS  

6.1. Vieta, Tiekėjo biuras ir darbo priemonės 

Ekspertų darbui iš savo lėšų turi numatyti transporto išlaidas, vykstant į statybvietę; ryšio/ komunikacijos ir 

kopijavimo paslaugas bei kitas išlaidas būtinoms darbo priemonėms.  

Tiekėjas, vykdydamas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis, turės pats užtikrinti savo darbo gru-

pės narių keliones po visą projekto vykdymo teritoriją ir apgyvendinimą per visą projekto vykdymo laikotarpį. 

6.2. Įrangos pirkimas 

Pagal šią paslaugų sutartį, Užsakovo vardu neturi būti, nei perkama jokia įranga, nei perduodama jai, pasibai-

gus šiai sutarčiai. Bet kokia su šia sutartimi susijusi įranga, kurią turi įsigyti šalis paslaugų gavėja, privalo būti 

perkama pagal atskirą pirkimo procedūrą tiekimui.  

7. ATASKAITOS  

7.1. Reikalavimai ataskaitoms 

Tiekėjas, vykdydamas sutartyje numatytas užduotis, turės parengti šias ataskaitas: 

 Kiekvieno techninio projekto ekspertizės aktą; 

 Galutinę Tiekėjo sutarties eigos ataskaitą, kurioje turi atsispindėti savalaikis visų šioje Techninėje 

specifikacijoje numatytų užduočių atlikimas. Ataskaitoje turės būti pateiktas atliktų užduočių 

aprašymas. Kartu su galutine ataskaita turi būti pateikta galutinė sąskaita; 

7.2. Ataskaitų pateikimas ir tvirtinimas 

Visos ataskaitos, nurodytos aukščiau, turi būti pateikiamos projekte dalyvaujančioms šalims lietuvių kalba ir 

egzempliorių skaičiumi:  

Nr. Ataskaita Šalims teikiami eg-

zemplioriai 

1.  Kiekvieno techninio projekto ekspertizės aktas Po 3 vnt. 

2.  Galutinė Tiekėjo sutarties eigos ataskaita Po 3 vnt. 

 
Tiekėjas pirmiausiai turės pateikti galutinės ataskaitos projektą, ir gavęs pastabas bei jas įvertinęs, per dvi sa-

vaites parengti galutinės ataskaitos variantą. Projekte dalyvaujančios šalys pastabas Tiekėjo pateiktiems ata-

skaitų projektams turės parengti per dvi savaites nuo jų gavimo datos. Jei per nurodytą laiką Tiekėjui pastabos 

nebus pateiktos, bus laikoma, kad jų nepateikusi šalis pastabų neturi. 

 
Visų ataskaitų projektai investiciniame projekte dalyvaujančioms šalims turės būti pateikiami popierinėje ver-

sijoje, o galutinės versijos turi būti pateikiamos popierinėje ir elektroninėje versijoje. 

7.3. Ataskaitų teikimo grafikas 

Ataskaitas Tiekėjas turės rengti ir teikti pagal tokį grafiką (lentelėje pateikiami ataskaitų projektų teikimo ter-

minai, skaičiuojant nuo Tiekėjo paslaugų teikimo pradžios datos). 
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 Ataskaita Ataskaitų projektų teikimo laikas 

1.  Kiekvieno techninio projekto eksperti-

zės aktas 

per 5 kalendorines dienas nuo ekspertizės atlikimo. 

2. Galutinė Tiekėjo sutarties eigos ataskai-

ta 

per 10 kalendorinių dienų nuo sutartyje numatytų 

paslaugų pilno suteikimo 

 

8. TIEKĖJO VEIKLOS KONTROLĖ 

Tiekėjo veikla bus vertinama pagal tokius kriterijus: 

 Savalaikis techninėje specifikacijoje aprašytų užduočių atlikimas; 

 Savalaikis ataskaitų teikimas bei pateikiamų ataskaitų kokybė ir atitikimas šios techninės 

specifikacijos reikalavimams; 

 Atsiskaitymas bus vykdomas Tiekėjui pateikus ir Projekto vykdytojui patvirtinus paslaugų priėmimo 

perdavimo aktus ir gavus tam skirtas lėšas.  

 Tiekėjo darbo grupės nariams priskirtų konkrečių funkcijų atlikimo kokybė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


