
VIEŠOJO PIRKIMO „ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ KATEDROS PASTATO 
REKONSTRAVIMO PAPILDOMŲ DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 

PIRKIMAS“ 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

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. Projektą administruojanti institucija 

Centrinė projektų valdymo agentūra 
 

1.4. Projekto atitiktis 2007-2013 m. ES m. struktūrinės paramos strategijai  
 

Pirkimas yra skirtas įgyvendinti slėnio ,,Nemunas“ plėtros programos projekte 
„Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų 
inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei 
mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ numatomus pastatų statybos, rekonstravimo ir 
(ar) remonto darbus.  

1.5. 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); 
• 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 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas"; 
• Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 "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 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai"; 
• Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:1999 "Žemės darbai"; 
• Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai"; 
• Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“; 
• Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" (Aplinkos ministerija/Įsakymas/390/2003 07 
21/Įsigalioja nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.83-3804); 

• Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "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" 
patvirtinimo (Aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-549/2004 10 21/Įsigalioja nuo 2004 10 
29/Valstybės žinios'2004 Nr.157-5739, Valstybės žinios'2004 Nr.158 (atitaisymas)); 

• 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 1.02.06:2004 „Teisės eiti statybos techninės veiklos 
pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, 
įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje, taisyklės“; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2002 „Esamų statinių tyrimai“; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai(geotechniniai) 
tyrimai“; 

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

• 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 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos 
struktūrinės 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 
įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties 
taisyklių patvirtinimo“. 
 

Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šio projekto 
įgyvendinimu 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 įgyvendinimu. 

2. SUTARTIES TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI 

2.1. Bendrieji pirkimo tikslai 

Bendrieji tikslai yra: 
Pirkimas yra skirtas įgyvendinti slėnio ,,Nemunas“ plėtros programos projekto 
„Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų 
inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei 
mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“numatomus pastatų statybos, rekonstravimo ir 
(ar) remonto darbus. 
Slėnio ,,Nemunas“ plėtros programos projekto „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, 
biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo 
studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ 
tikslas - plėtojant turimą bazę, sukurti specializuotą šakinį integruotą mokslo, studijų ir verslo 
centrą (slėnį) „Nemunas“, turintį infrastruktūrą, tinkamą žemės, miškų ir maisto ūkio sektorių 
viešiesiems ir privatiems tyrimams bei studijoms, taip pat sąlygas kurti žinioms imlias verslo 
įmones. Šio projekto išlaidos planuojamos patalpų rekonstrukcijai, pritaikant jas naujos 
įrangos įdiegimui, institutų integracijai ir studijų proceso vykdymui. 

2.2. Konkretus šios sutarties tikslas 

Konkretus šioje techninėje specifikacijoje aprašomų paslaugų, kurios bus vykdomos 
pagal numatomą pasirašyti paslaugų sutartį, tikslas yra suteikti profesionalias techninės 
priežiūros paslaugas, kad būtų sėkmingai įgyvendinti projektas „Agrobiotechnologijų, 
miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, 
aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų 
reorganizavimas“,  paraiškos Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-013. 

2.3. Laukiamas šios sutarties rezultatas 

Efektyvus projekto „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, 
vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios 
infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ įgyvendinimas pagal 
projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas ir apimtis, vykdomų statybos 
darbų atitikimo projekto išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėms užtikrinimas. 

Techninė darbų priežiūra turi būti atliekama statybos darbų vykdymo ir statinių 
perdavimo - priėmimo metu bei per visą Pranešimų apie defektus laikotarpį, laikantis 
Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų bei FIDIC reikalavimų. Šiuo atžvilgiu 
Tiekėjas turės: 

• vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas darbams pagal „Rangovo projektuojamų 
statybos ir inžinerinių darbų elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir 
Statybos bei Įrangos sutarties sąlygos“ (2003 m. pirmas lietuviškas leidimas „FIDIC 
Geltonoji knyga“); 

• vykdyti techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos 1996 m. 
kovo 19 d. Statybos įstatyme Nr. I-1240, 2002 m. liepos 1 d. šio įstatymo pakeitimo 
įstatyme ir Lietuvos statybos techniniame reglamente dėl statybos techninės priežiūros 
(STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra”). 

 



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 ir savivaldybių bei vandentvarkos įmonių bus vykdomas pagal nustatytą grafiką; 

• Tiekėjui paprašius, reikalinga informacija bus suteikiama pagal galimybes kaip galima 
operatyviau;  

• dirbs visa Tiekėjo ekspertų grupė, nurodyta Tiekėjo finansiniame pasiūlyme; 
• Įgyvendinančioje institucijoje ir projekte dalyvaujančių savivaldybių institucijose 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;  
• Užsakovo atstovai užtikrins savalaikį statybviečių perdavimą darbų rangovams, bei bus 

pasiruošę perimti savo žinion ir pradėti savarankiškai eksploatuoti  įrenginius; 
• nacionalinėje teisinėje bazėje projekto įgyvendinimo laikotarpiu nebus esminių pakitimų 

susijusių su projekto apimtyse vykdomų objektų planavimu, projektavimu ir statyba; 
• projekto įgyvendinimo laikotarpiu nesikeis projekte dalyvaujančių šalių joms administracine 

tvarka nustatyta atsakomybė ir įgaliojimai bei pagal organizacinę hierarchiją pavestos vykdyti 
pareigos; projektuose, kiekių įvertinime ar techninėse specifikacijose nepadaryta klaidų; 

• teisiniai klausimai susiję su statybų pradžia (leidimai statybai, registracija ir t. t.) bus išspręsti 
iki darbų atlikimo pradžios;  

• rangos sutarčių įgyvendinimo metu neįvyks jokių esminių pasikeitimų nacionaliniuose teisės 
aktuose ir projektavimo normose; 

• nebus reikšmingų pasikeitimų, susijusių su rangos sutarčių šalių sudėtimi arba jų atsakomybe.  
Visos projekte dalyvaujančios šalys turi imtis visų galimų priemonių, kad minėtosios prielaidos 
pasitvirtintų, 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 ir techninės priežiūros bei kitais konsultantais; 
• 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. 



4. PASLAUGŲ APIMTYS 

4.1. Statybos darbų atlikimo vieta 

Studentų g. 15, Akademijos mstl., Kauno r., Lietuva 

4.2. Statybos darbų aprašymas 

Pirkimo apimtyje numatyti šie pagrindiniai statybos darbai: 

Nr. Objekto 
pavadinimas Pagrindiniai parametrai 

 

1 

ASU Žemės ūkio 
mašinų katedros 
(ŽŪM)  pastato 
rekonstrukcijos 
papildomi darbai 

Pagal 2009 m. gruodžio 17 d. sutartį UAB „Struktūra“ vykdo Žemės ūkio 
mašinų katedros pastato rekonstravimo darbai. Rekonstravimo darbai vykdomi 
įgyvendinat projektą „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės 
energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo 
studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų 
reorganizavimas“ (toliau – Projektas) (projekto Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-
013).  
Pagal 2010 m. rugsėjo 20 d. sutartį minėtų rekonstravimo darbų techninę 
priežiūrą vykdo UAB „Prie Lėvens“. 
Atsiradus techninei būtinybei 2011 m. spalio 28 d. su UAB „Struktūra“ 
pasirašyta Žemės ūkio mašinų katedros pastato papildomų rekonstravimo darbų 
sutartis. Pagal papildomų darbų sutartį bus atliekami šie darbai: 
1. padidinti pastato kubatūrą, tuo pačiu padidėja apdailos darbų, inžinerinių 
komunikacijų darbų, šviestuvų, kitų su tuo susijusių bendrastatybinių darbų 
kiekiai; 
2. suprojektuoti ir atlikti dujotiekio tinklų įrengimo darbus, kurie, atitinkamai, 
dėl teisės aktuose numatytų priešgaisrinių reikalavimų, sąlygoja poreikį įrengti 
papildomą ventiliaciją; 
3. įrengti papildomą vandentiekio įvadą, ko nepadarius, ASU pageidaujamų 
techninių specifikacijų technologiniai įrenginiai negalėtų būti eksploatuojami. 
4. statomuose šiltnamiuose yra tikslinga įrengti kelias klimatinės zonos, o to 
išdavoje būtina sumontuoti papildomas pertvaras (padidėja bendrastatybinių 
darbų kiekiai), taip pat padidėja kompiuterinės įrangos kiekis. 
Žemės ūkio mašinų katedros pastato papildomų rekonstravimo darbų vertė apie 
3,5 mln. Litų su PVM. 

  
Rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros atlikimo laikotarpis: 
 
LŽŪU ŽŪM pastato darbų rekonstrukcijos techninė priežiūra – 6 mėnesiai, pranešimo apie 
defektus laikotarpis – 12 mėnesių ir 28 d. atlikimo pažymai išduoti. 
 
Remdamasi šia technine specifikacija, Užsakovas sudarys sutartį su Tiekėju, turinčiu profesinės 
patirties techninės priežiūros srityje. Pagal šią sutartį Tiekėjas bus įpareigotas atlikti toliau aprašomas 
užduotis.  

4.3. Konkreti veikla 

Techninė priežiūra 
 
Inžinierius, patvirtindamas Rangovo pateiktą techninį – darbo projektą, turės patikrinti ar jis 

kokybiškai ir teisingai paruoštas, bei  patvirtintas ir pasirašyti „Vykdymui“ kiekviename lape. 
Inžinierius, patvirtindamas Rangovo pateiktas sąskaitas ir prisiimdamas pilną profesinę 

atsakomybę, suteiks garantiją Lietuvos Vyriausybei ir Europos Komisijai, kad nupirktos medžiagos ir 
įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka pirkimo dokumentuose, bei vėliau jų 



pagrindu sudarytoje rangos darbų sutartyje, pasirašytoje tarp Užsakovo ir Rangovo, numatytus 
reikalavimus.  

Inžinierius, patikrinęs Rangovo parengtą aktą ir sąskaitą, savo parašu patvirtina, kad 
apmokėjimui pateiktuose dokumentuose yra įtraukti tik faktiškai Rangovo atlikti darbų kiekiai,  
finansiniai skaičiavimai yra aritmetiškai teisingai įforminti ir dėl to nebus pažeistos rangos sutarties 
nuostatos, tuo pačiu ir ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidų apmokėjimą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. 
  

Paslaugos tiekėjas privalės: 
 

• Kontroliuoti ir kiekvieną darbo dieną tvirtinti Rangovo registravimo žurnalus ir darbų įrašus; 

• Paruošti mokėjimo, užbaigtų darbų bandymų, darbų perdavimo-priėmimo aktų ir pan. 
pažymas (Inžinierius (-ė), išduodamas (-a) pažymą, privalo būti įsitikinęs (-usi), kad 
egzistuoja patikimas ir pakankamas pagrindas, jog:  i) užduotys buvo tinkamai atliktos, ir ii) 
išlaidos, kurių sumų reikalauja Rangovas (-ai), buvo iš tikrųjų ir neišvengiamai patirtos pagal 
jo (jos) prižiūrimos sutarties reikalavimus.); 

• Tikrinti Rangovo (-ų) pateiktų sąskaitų techninį bei finansinį pagrįstumą, ir rekomenduoti 
Užsakovui jas tvirtinti ar netvirtinti; 

• Užtikrinti, kad nebūtų projekto išlaidų, kurios būtų pripažintos netinkamomis finansuoti pagal 
administruojamas (vykdant FIDIC Inžinieriaus ir techninės priežiūros funkcijas) ir vykdomas 
sutartis. 

• Sekti, kaip rangovai laikosi savo nustatytų grynųjų pinigų srautų (mokėjimų apimčių) grafikų 
ir teikti atitinkamas konsultacijas (pastabas) Užsakovui dėl projekto finansavimo planų 
vykdymo; 

• Suteikti informaciją Užsakovui jam rengiant mokėjimo prašymus Įgyvendinančiajai institucijai 
apie darbų sutarties vykdymo eigą; 

• Užtikrinti, kad Rangos sutarčių pakeitimų pasiūlymai būtų rengiami ir įforminami 
vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis bei atitiktų išlaidų ir finansavimo reikalavimų 
atitikties taisykles. 

• Vykdyti techninę priežiūrą, tikrinti, ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių 
montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovais, užtikrinti, kad 
darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir 
paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, 
įrenginius bei konstrukcijas. Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos 
techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) 
statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą; 

• Kontroliuoti, kad visa dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos, išpildomosios 
nuotraukos ir kt.), kurią pagal darbų sutarčių reikalavimus darbų rangovai turės pateikti 
Užsakovui, būtų parengta ir pateikta pagal nustatytus reikalavimus; 

• Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip 
pat visą su statyba susijusią veiklą, tikrinti faktinę projektų pažangą pagal sutartinių 
kalendorinių darbų grafikų vykdymą ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui; 

• Prižiūrėti (kokybės ir reguliarumo prasme) rangovų pažangos ataskaitų rengimą, atsižvelgiant 
į rangovų sutartinius įsipareigojimus, bei teikti atitinkamas pastabas; 

• Užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, 
išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai.  

• Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant rangovų ruoštus statybinius 
brėžinius. 

• Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų techninių 
sprendimų pagrįstumo. 



• Peržiūrėti ir vizuoti „vykdymui“ rangovų ir įrenginių gamintojų bei tiekėjų ruoštus darbo 
brėžinius. 

• Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą.  
• Tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų 

medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje.   
• Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų 

kiekius, pasirašyti visas rangovų pristatytas sąskaitas, prieš pateikiant jas Užsakovui, ir 
užtikrinti, kad jos atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus. 

• Tikrinti, suderinti su rangovais ir pasirašyti tarpinius mokėjimus visiems rangovams pagal 
kiekvieną sutartį, o taip pat įvertinti rangovų pateiktus reikalavimus dėl papildomų mokėjimų 
ir terminų pratęsimo bei teikti atitinkamas rekomendacijas Užsakovui. 

• Kiekvieną mėnesį organizuoti gamybinius pasitarimus su Rangovu ir Užsakovu, juos 
protokoluoti;  

• Teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui dėl ginčų, kylančių tarp užsakovo, iš vienos 
pusės, ir rangovų ir/arba tiekėjų, iš kitos pusės. 

• Užregistruoti bet kokį pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo žinoma, dėl kurios gali 
prireikti koreguoti projektą ir/arba darbų specifikacijas, informuoti Užsakovą apie tokį 
pasikeitimą ir rekomenduoti atitinkamus veiksmus.  

• Įvertinti rangovų siūlymus pakeitimams ir rekomenduoti Užsakovui juos tvirtinti ar netvirtinti 
(tokiu atveju nurodant trūkumus) bei dalyvauti kartu su rangovais analizuojant tokius darbus ir 
apskaičiuojant jų vertę. 

• Paruošti kokybės užtikrinimo instrukcijas, įskaitant kontrolės planus. 
• Patikrinti tinkamumą ir autentiškumą visų sertifikatų, užtikrinimų, garantijų ir kitų 

dokumentų, kuriuos rangovai privalo pateikti pagal ES reglamentų ir FIDIC sutarties sąlygų 
bei Lietuvos statybos organizavimo ir valdymo reglamentų (STR 1.09.04:2002 ir STR 
1.09.05:2002) reikalavimus; 

• Peržiūrėti rangovo eksploatacijos ir techninio palaikymo programą, užtikrinant, kad rangovas 
suteiktų visą darbui su įrengimais, bei jų eksploatavimu susijusią informaciją, tikrinti 
instrukcijų autentiškumą kiekvienam atskiram įrenginiui;  

• Jei reikia, paruošti lietuvių kalba visus dokumentus, reikalingus bendravimui, patvirtinimų ir 
leidimų gavimui, ir pateikti juos vietos valdžios institucijoms; 

• Atlikti galutinį patikrinimą ir paruošti darbų perdavimo-priėmimo aktą, trūkumų sąrašą ir kitus 
dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sąlygas; 

• Kartu su rangovais rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį 
pripažįstant tinkamu naudoti;  

• Peržiūrėti rangovų darbų saugos ir sveikatos bei poveikio aplinkai sumažinimo planus ir 
prižiūrėti visų saugos ir sveikatos bei poveikio aplinkai sumažinimo priemonių įgyvendinimą; 

• Prisidėti prie projekto finansavimo planavimo, kurį vykdo Užsakovas; 
• Atlikti kitas užduotis, priskirtas FIDIC inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Užsakovo 

suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas (2003 m., pirmas 
lietuviškas leidimas, „Raudonoji Knyga“) arba FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir 
inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos 
sutarties sąlygas (2003 m., pirmas lietuviškas leidimas, „Geltonoji knyga“); 

• Paruošti ir suderinti Galutinę ataskaitą. 
 

Pranešimo apie defektus laikotarpiu Tiekėjas turės periodiškai tikrinti darbus ir padėti 
Užsakovui spręsti administracinius klausimus, susijusius su statybos sutartimi. Į užduotis įeina: 

• reguliarus Rangovo taisomų trūkumų tikrinimas; 

• atlikimo pažymos išdavimas ir Rangovo Galutinės ataskaitos patikrinimas; 

• galutinio mokėjimo pažymos rengimas ir išdavimas; 



• dalyvavimas sprendžiant klausimus pagal sutarties sąlygas;  

• rekomendacijos dėl garantijų grąžinimo ir sulaikomų pinigų. 

Taip pat Tiekėjas kartu su Užsakovu  turės parengti pagal atskiras darbų sutartis faktiškai 
atliktų darbų apimčių palyginimus su Projekto finansavimo ir administravimo sutarties fiziniais 
indikatoriais, bei esant nukrypimams, juos lėmusių priežasčių pagrindimą. 

 
Pranešimo apie defektus laikas yra 1 metai, tačiau pagal LR teisės aktus, statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį 
kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. 

 

5. PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIOS DATA IR SUTARTIES TRUKMĖ  
Numatoma paslaugų teikimo pradžios data yra rangos sutarties pasirašymo data.  

Paslaugų sutarties trukmė 6 mėnesiai. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, sutartis 
gali būti pratęsta iki paskutinės darbų sutarties perėmimo pažymos išdavimo.  

Techninėje specifikacijoje numatytos užduotys turės būti atliktos iki statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti akto išdavimo ir apimti pranešimo apie defektus laikotarpį. Tiekėjas turi užtikrinti, kad 
rangovai ne vėliau kaip per 24 mėn. atliktų statybos darbus ir juos priduotų, kad FIDIC inžinierius 
galėtų išduoti perėmimo pažymą ir patvirtintų sąskaitą sulaikomų pinigų sumai. Visi apmokėjimai 
pagal rangos ir paslaugų sutartį bus vykdomi ne vėliau kaip iki išlaidų tinkamumo pabaigos datos, 
nustatytos projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Todėl paslaugų tiekėjas yra atsakingas už 
savalaikį galutinės sąskaitos pateikimą iki aukščiau nurodytos datos. 

6. SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS  

6.1. Vieta, Tiekėjo biuras ir darbo priemonės 

Inžinierius 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 grupės 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, 
pasibaigus 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: 

• Detalų savo veiklos planą (Įvadinę ataskaitą), kurioje turės atsispindėti paslaugų teikimo pagal 
sutartį metodika, detalus kalendorinis užduočių atlikimo grafikas, ekspertų užimtumo grafikas; 

• Techninės priežiūros eigos ataskaitas darbų sutartims kas 2 mėn. Šiose ataskaitose turi būti 
susumuojamos visos techninės priežiūros veiklos, kurias įsipareigojęs atlikti Tiekėjas, aprašyti 
pagal rangovo darbų planą įvykdyti darbai, veiklos progresas, vėlavimai ir jų priežastys. Taip 



pat turi būti nurodomi darbai, kurie bus vykdomi kitą mėnesį. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti 
aiškiai pateikiama finansinė sutarties būklė bei jos eigos planas, įskaitant pradžios datą ir 
numatomą baigimo terminą. Ataskaitose turi būti pateikiamos nuotraukos, iliustruojančios 
darbų progresą; 
 

• Galutinę Tiekėjo sutarties eigos ataskaitą, kurioje turi atsispindėti savalaikis visų šioje 
Techninėje specifikacijoje numatytų užduočių atlikimas. Ataskaitoje turės būti pateiktas 
atliktų užduočių aprašymas ir palyginimas su numatytomis sutartyje. Šioje ataskaitoje taip pat 
turės būti pateikta investicinio projekto įgyvendinimo eigos apžvalga ir rekomendacijos, 
įskaitant įgytą patirtį, kuri gali būti aktuali būsimiems projektams. Kartu su galutine ataskaita 
turi būti pateikta galutinė sąskaita ir atnaujinta finansinė; 

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 
egzemplioriai 

1.  Įvadinė ataskaita Po 3 vnt. 

2.  Techninės priežiūros eigos ataskaitos (kas 2 mėn.) Po 3 vnt. 

3.  Galutinė Tiekėjo sutarties eigos ataskaita Po 3 vnt. 
 

Tiekėjas pirmiausiai turės pateikti visų ataskaitų projektus, ir gavęs pastabas bei jas įvertinęs, per dvi 
savaites parengti galutinius ataskaitų variantus. Projekte dalyvaujančios šalys pastabas Tiekėjo 
pateiktiems ataskaitų 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 versijoje, 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 terminai, skaičiuojant nuo Tiekėjo paslaugų teikimo pradžios datos). 
 
 Ataskaita Ataskaitų projektų teikimo laikas 

1.  Įvadinė ataskaita per 1 mėnesį nuo sutarties su Tiekėju įsigaliojimo. 

2.  Techninės priežiūros eigos ataskaitos kas du mėnesius nuo rangos sutarties pasirašymo 
kiekvienai rangos sutarčiai 

3. Galutinė Tiekėjo sutarties eigos 
ataskaita 

per mėnesį nuo projekto pabaigos (nuo paskutinės 
Atlikimo pažymos išdavimo) 

 

8. TIEKĖJO VEIKLOS KONTROLĖ 
Tiekėjo veikla bus vertinama pagal tokius kriterijus: 

• Savalaikis rangos darbų sutartyje numatytų statybos montavimo darbų vykdymas pagal iš 
anksto sudarytą grafiką; 

• 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. 
 

 
9. REIKALAVIMAI EKSPERTŲ KVALIFIKACIJAI IR PATIRČIAI 
  
9.1 Tiekėjas privalo sutarties vykdymui numatyti ne mažiau kaip 4 ekspertų grupę tenkinančią 
šiuos reikalavimus:  
 

EKSPERTAI 
1. EKSPERTŲ GRUPĖS VADOVAS / INŽINIERIUS (PAGAL FIDIC)  
Mažiausiai 3 metų darbo patirtis statybos techninės priežiūros srityje. 
FIDIC inžinieriaus patirtis dirbant ekspertų grupės vadovu arba pavaduotoju mažiausiai 
dviejuose  negyvenamųjų pastatų statybos ar rekonstrukcijos investiciniuose projektuose. 
Kvalifikacijos atestatai, leidžiantys vykdyti ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą (kaip 
to reikalauja STR 1.02.06:2007. 
2. YPATINGO STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS 
Mažiausiai 3 metų darbo patirtis ypatingo statinio statybos techninės priežiūros srityje 
Kvalifikacijos sertifikatai, leidžiantys vykdyti ypatingo statinio statybos – (negyvenami 
pastatai), techninę priežiūrą  (kaip to reikalauja STR 1.02.06:2007) objektuose, kurie yra 
reikalingi šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti. 
3. STATINIO SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAI 
Mažiausiai 3 metų darbo patirtis statinio specialiųjų darbų techninės priežiūros srityje 
Kvalifikacijos sertifikatai, leidžiantys vykdyti statinio specialiųjų statybos darbų 
(elektrotechnika, automatika, priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija, šildymas, vėdinimas, 
vandentiekis ir nuotekų šalinimas), techninę priežiūrą  (kaip to reikalauja STR 1.02.06:2007) 
objektuose, kurie yra reikalingi šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti. 
 
Pastabos:  
Jei ekspertai nekalba lietuviškai, paslaugos Teikėjas savo sąskaita privalo parūpinti nuolatinį 
vertėją. 
Tiekėjas gali siūlyti vieno asmens kelioms pozicijoms, jei šis asmuo ir atitinka visus 
skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus, išskyrus ir antrą ekspertą. 
Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros atlikimui tiekėjas gali numatyti ir 
papildomų specialistų grupę. Šią grupę gali sudaryti atestuotų specialiųjų statinio statybos 
techninių priežiūrų specialistai.  
Kartu su ekspertų (pagrindinių ir nepagrindinių) sąrašu Tiekėjas turės pateikti Užsakovui 
ekspertų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kaip nurodoma Pirkimo dokumentų 3 
skyriuje. 
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