
LABORATORINIŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ (I PAKETAS) VIEŠOJO PIRKIMO 

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

 

Pirkimas atliekamas įgyvendinant projektą „Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė 

įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis“ VP-3.1-ŠMM-08-

K-01-025 pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto ,,Tyrėjų 

gebėjimo stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-08-K priemonę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“. Vykdant projektą 

planuojama tirti pušynų rūšinę ir genetinę įvairovę, jos kitimo ypatumus ir būklę. 

 

II. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR APIMTIS 

 

1. Pirkimo objektas – Laboratorinių tyrimų - DNR išskyrimo iš pušies medienos ir 

DNR fragmentų dydžio ir sekų pokyčio analizės su genetiniu analizatoriumi 

paslauga. 

2. Tyrimų užsakovas- Aleksandro Stulginskio universitetas. 

3. Tyrimo aktualumas. DNR išskyrimas iš medienos, kurioje nėra gausu gyvų ląstelių, 

yra naujas, specifinių įgūdžių ir laboratorinių protokolų reikalaujantis procesas. DNR 

išskyrimas iš augalų meristeminių audinių yra ženkliai paprastesnė analizių sistema. 

Tačiau projekte numatyti didelio kiekio aukštų miško medžių DNR tyrimai reikalauja 

DNR išskyrimo būtent iš medienos.  

4. Tyrimo tikslas - išskirti DNR iš pušies medienos ir atlikti DNR fragmentų dydžio ir 

sekų analizę, leidžiančią identifikuoti specifinius genotipus su genetiniu analizatoriumi 

laboratorijoje. 

 

III. PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

Išskirta DNR pateikiama užšaldyta PGR mėgintuvėliuose, kartu su DNR išskyrimo 

rezultatais, kuriuose nurodoma DNR koncentracija kiekvienam individui ir PGR amplifikacijos 

rezultatu agarozės gelyje, pateikiant sąrašą pagal individus ar PGR amplifikacija buvo ar ne. 

 

Atlikta DNR fragmentų dydžio ir sekų analizė su genetiniu analizatoriumi patiekiama 

ataskaitoje, kurioje nurodomas rezultatas atskirai kiekvienam individui. 

  

1. Laboratorinių analizių techninė specifikacija: 

DNR išskyrimas iš pušies medienos: 

 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Kriterijus Reikšmė 

1 Medienos pavyzdžių, iš kurių 

skiriama DNR,  skaičius 

Ne mažiau kaip 2000 vnt. 

   

2 Medienos pavyzdžio tipas ir kiekis  Ne mažiau kaip 0.5 ml, medienos plaušai  

 

   

3 DNR išskyrimo metodas Modifikuotas CTAB-ATMAP metodas DNR 

medienos išskyrimui (Dumonil et al. 1995).  

   



4 DNR kiekis ir kokybė Tinkami PGR amplifikacijai ir SSR analizei su 8-

10 lokusų 

   

5 Genominės DNR išeiga Ne mažiau kaip 0,1-1,0 ng /1mg medienos audinio 

   

6 Vidutinis molekulinis DNR 

fragmentu dydis  

Ne mažiau kaip 25 tūkst. bp 

   

 

DNR fragmentų dydžio ir sekų pokyčio analizė su genetiniu analizatoriumi: 

 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Kriterijus Reikšmė 

1. Medienos pavyzdžių, iš kurių bus 

atliekama analizė, skaičius 

Ne mažiau kaip 600 vnt. 

2. DNR žymenų sistemos SSR analizei 

su p. pušies medžiagai  

Polimorfinės, ne mažiau kaip 2-3 aleliai per 

lokusą    

   

3. Polimerine grandinine reakcija 

(PGR) 

Ne mažiau kaip 2000 individų/mėginių x 6-10 

pradmenų porų ( rezoliucija > 1 bp) x 2 

pakartojimai  

   

4. Vizualizacija Kapiliarinė elektroforezė; Ne mažiau kaip 2000 

reakcijų, ne mažiau 1 bp rezoliucija; pateikimas 

grafiniu vaizdiniu. 

 

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO IR REZULTATŲ PATEIKIMO TERMINAI 

 

DNR išskyrimo iš pušies medienos paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 12    

(dvylika) mėnesių po sutarties pasirašymo dienos ir nuo medienos pavyzdžių pristatymo į 

tiekėjo laboratoriją. 

 

DNR fragmentų dydžio ir sekų pokyčio analizės su genetiniu analizatoriumi 

paslaugos, kurios atliekamos jau po DNR išskyrimo iš pušies medienos paslaugų atlikimo ir 

rezultatų gavimo, turi būti atliktos per 6 (šešis) mėnesius nuo DNR išskyrimo iš pušies 

medienos paslaugos. 

   

  Bendra sutarties trukmė 24 mėnesiai. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms sutartis gali 

būti pratęsta sutarties šalių bendru susitarimu ne daugiau kaip vieną kartą trims mėnesiams. 

  


