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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ (toliau – pirkimą vykdanti organizacija
arba užsakovas) vykdydama pirkimą projektui „Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo
Motinos, vadinamosios Aušros Vartų koplyčios ir Šv. Teresės bažnyčios aktualizavimas“ Nr. 05.4.1CPVA-V-301-02-0010 numato įsigyti - Vilniaus švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos,
vadinamosios Aušros Vartų koplyčios (27324) ir laiptinės priestato tvarkybos, restauravimo ir
remonto (keltuvo/lifto įrengimas pritaikant žmonių su negalia poreikiams; buvusio istorinio
užstatymo restauracija) rangos darbus.
1.2. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje
www.esinvesticijos.lt, 2019-04-02.
1.3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimą vykdanti
organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas.
1.4. Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš
jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: projektų vadovė Vaiva Jurgelaitienė, tel. 8 615
88 078, el. paštas: vaiva.jurgelaitiene@vilnensis.lt.
1.5. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose:
1.5.1. skelbime apie pirkimą;
1.5.2. Konkurso sąlygose (kartu su priedais) (toliau – Konkurso sąlygos arba dokumentai);
1.5.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus
(jei tokių bus);
1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkimą vykdančios organizacijos
nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo (toliau – Tiekėjas arba Tiekėjai) pasiūlymo, pirkimą
vykdanti organizacija pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Projektų finansavimo ir
administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės1) 461 punkte nustatyta tvarka.
2.

PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas - Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos,
vadinamosios Aušros Vartų koplyčios (27324) ir laiptinės priestato tvarkybos, restauravimo ir remonto
(keltuvo/lifto įrengimas pritaikant žmonių su negalia poreikiams; buvusio istorinio užstatymo
restauracija) rangos darbai (toliau – Darbai). Pirkimo objektas apibūdintas ir reikalavimai jam nustatyti
Pirkimo sąlygų (priedas Nr. 1). Perkamų darbų savybės nustatytos bei pačių darbų apimtis
detalizuojama: „Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčios (27324) techninio darbo
projektų paprasto remonto (A-2018-61-TDP) ir tvarkybos darbų (A-2018-61-TPD) dalyse, tvarkybos
darbų leidimuose, kituose Pirkimų sąlygų 1 priede nurodytuose dokumentuose, kurie pridedami prie
Pirkimo sąlygų.
2.2. „Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčios (27324) techninio darbo
projekto tvarkybos darbų (A-2018-61-TPD) dalyje SA-1 ir SA-2 brėžiniuose numatytų angų kirtimas
ir sąramų įrengimas jau yra atliktas (išskyrus numatomos naujai įrengti vitrines (V-1) iš kiemo pusės
sąramos įrengimo darbai), todėl minėti darbai neturėtų būti įtraukti į rangos darbų kainą.
2.3. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis
Statybos įstatymu ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija
http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs jį su Užsakovu.
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2.4. Jei Pirkimo sąlygose (Priede Nr. 1), prieduose ir Techniniame projekte nurodyto pirkimo
objekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose, medžiagų ar darbų sąnaudų žiniaraščiuose paminėti
konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė,
technologija ar gamyba yra tik orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais.
2.5. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas gali teikti tik vieną pasiūlymą pilnai
pirkimo objekto apimčiai. Esminė sąlyga – visų pirkimo objekto dalių atlikimas nustatytu laiku ir
laikantis pirkimo sąlygų.
2.6. Alternatyvius pasiūlymus teikti draudžiama.
2.7. Pirkimo sutarties trukmė - 10 (dešimt) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo
dienos. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties
įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją)
Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei
Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė
sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma 10 % nuo Sutarties kainos. Numatomas darbų atlikimo termino
pratęsimas – 2 mėnesių.
2.8. Darbų atlikimo vieta – Aušros Vartų g. 14, Vilnius.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus. Jei Tiekėjas neatitinka bent vieno minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, pasiūlymas bus
atmetamas:

Eil.
Nr.

1 lentelė
Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:
Kvalifikacijos reikalavimus
Kvalifikacijos reikalavimai
įrodantys dokumentai
Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) statybos darbų Pateikiamas asmenų sąrašas (parengtas
vadovą, kuris turi:
pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 3)
1. teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo
pareigas (statiniai: negyvenamieji pastatai);
2. patirtį einant statybos darbų vadovo pareigas bent
1 nekilnojamojo kultūros paveldo objekte per
paskutinius 3 metus (3 metai bus skaičiuojami iki
pasiūlymo pateikimo datos).

3.1.1.

Taikoma jei atestatas išduotas iki 2017 m. sausio 1 d.:
Atestatas suteikiantis teisę eiti ypatingojo statinio statybos
vadovo pareigas;
statiniai: negyvenamieji pastatai.
Taikoma jei atestatas išduotas po 2017 m. sausio 1 d.
Atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingojo statinio statybos
vadovo pareigas: negyvenamieji pastatai, taip pat minėti
statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Tais atvėjais, kai užsienio specialistas atitikčiai
kvalifikacijos reikalavimui dėl teisės verstis veikla pateikia
ne jo kvalifikacijos pripažinimo pažymą (dokumentą), o
kitus dokumentus (pvz., išduotą kilmės šalyje užsienio
specialisto atestatą), pripažinimo pažymą (dokumentą) jis
privalo pateiki iki Pirkimo sutarties sudarymo.

3.1.2.

Tiekėjas turi turėti bent 1 atestuotą specialistą, turintį
teisę vadovauti tvarkomiesiems paveldosaugos
(tvarkybos)* darbams, vykdomiems kultūros
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paveldo statinyje, kurio statusas – paminklas.
Specialistas per paskutinius 3 metus (3 metai bus
skaičiuojami iki pasiūlymo pateikimo datos), turi
turėti tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbų
vadovo patirtį, vadovaujant bent 1 nekilnojamojo
kultūros paveldo pastato tvarkomųjų paveldosaugos
(tvarkybos) darbų vykdymui.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos išduotas
atestatas* patvirtinantis teisę eiti nurodytas pareigas.
Atestatams, išduotiems iki 2017-02-28:
veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų
vadovavimas.
Kategorija: III.
Atestatams, išduotiems nuo 2017-02-28:
veiklos rūšis – tvarkybos darbai: konservavimas,
restauravimas, remonto, avarijos grėsmės pašalinimas.
Specializacija: vadovavimas tvarkybos darbams.
Tais atvėjais, kai užsienio specialistas atitikčiai
kvalifikacijos reikalavimui dėl teisės verstis veikla pateikia
ne jo kvalifikacijos pripažinimo pažymą (dokumentą), o
kitus dokumentus (pvz., išduotą kilmės šalyje užsienio
specialisto atestatą), pripažinimo pažymą (dokumentą) jis
privalo pateiki iki Pirkimo sutarties sudarymo.

Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių* statybos darbų,
atliktų savo jėgomis kultūros paveldo objektuose –
pastatuose, apimtis per pastaruosius 5 metus arba per
laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas
vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) ne mažesnė kaip
65.000,00 EUR be PVM.

3.1.3.

3.1.4.

Tiekėjo per paskutinius 5 metus arba
per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą
mažiau nei 5 metus) atliktų svarbiausių
darbų sąrašas (parengtas pagal 4 priede
pateiktą formą). 5 metai bus
skaičiuojami iki pasiūlymo pateikimo
*Svarbiausiais darbais laikomi tvarkomieji statybos datos.
darbai, neatsižvelgiant į statybos darbų rūšį, bei Sąraše turi būti nurodomas statybos
tvarkomieji paveldosaugos darbai, atlikti kultūros objekto pavadinimas, atliktų darbų
paveldo objektuose (pastatuose).
vertė ir rūšis (tvarkomieji statybos ir/ar
tvarkomieji paveldosaugos darbai), data
(metai ir mėnuo) ir vieta, užsakovas,
užsakovo atstovo vardas, pavardė, taip
pat nurodoma, kad darbai buvo atlikti
pagal
galiojančių
teisės
aktų,
reglamentuojančių darbų atlikimą,
reikalavimus ir pagal sutartį tinkamai
užbaigti.

Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio
asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys
(nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar
kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,
neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar
panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar
vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito,

Pateikti pažyą (-as) apie tinkamą
sutarties įvykdymą.
Išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
ar
valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos dokumentas, išduotas
ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų
pateikimo
termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas
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3.1.5.

paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą,
nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių
sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose
apibrėžtus nusikaltimus.
Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba
teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo
(juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei,
turtinėms teisėms ir turtiniams interesams,
intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir
verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams, išskyrus šių Apklausos
sąlygų 4 punkte išvardytas veikas.

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.

Išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
ar
valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos išduotas dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų
pateikimo
termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABOS:
Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms
pozicijoms keliamus reikalavimus.
* Tvarkomieji statybos darbai – statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo
objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
*Tvarkyba – nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti atliekami darbai: taikomasis tyrimas, remontas, avarijos
grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų planavimas ir projektavimas.
*Tiekėjas tą patį specialistą gali siūlyti į kelias pozicijas, jeigu jis turi reikiamą kvalifikaciją.

3.2. Tiekėjo, neatitinkančio konkurso sąlygų 1 lentelės 3.1.1 – 3.1.5 p. nustatytų reikalavimų,
pasiūlymas atmetamas.
3.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas
atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
3.4. Tiekėjas remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais gali tik tuomet, kai tie subjektai, kurių
pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks tuos darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.
3.5. Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys
sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam
subjektui priklausiančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė veikla (partnerystė), subranga,
konsorciumas, rėmimasis dukterinių (patronuojamųjų) įmonių pajėgumais, naudojimasis asmenų,
tiesiogiai nedalyvaujančių pirkimo procedūrose pajėgumais (šių asmenų įrankiais, įrenginiais,
techninėmis priemonėmis) ir panašiai.
3.6. Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti
pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pirkimo pasiūlyme ar paraiškoje įrodyti, kad per
6

visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai
tiekėjui bus prieinami:
3.6.1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė:
3.6.1.1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, lentelėje nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus pagal kuriuos reikalaujama pateikti atestatus, turi atitikti ūkio subjektų grupės nariai kartu,
atitinkamai pagal tai, kurias prievoles prisiima ūkio subjektų grupės narys. Kvalifikacijos reikalavimą
dėl panašios įvykdytos sutarties turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys. Konkurso sąlygų 1
lentelės 3.1.4 – 3.1.5 p. nustatytus reikalavimus privalo atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys
atskirai.
3.6.1.2. Tiekėjas turi įrodyti, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį tiekėjų grupės narių
ištekliai, tiekėjui vykdant sutartį bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti sutartį ar jos nuorašą,
ar preliminariąją sutartį, ar ketinimų protokolą, ar tiekėjo laisvos formos deklaraciją, ar sutikimą, kurie
patvirtintų, kad tiekėjui tiekėjų grupės narių ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų
vykdymo laikotarpį. Svarbu, kad tiekėjo teikiama sutartis, preliminarioji sutartis, ketinimų protokolas,
deklaracija ar sutikimas būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą. Tokiomis pačiomis sąlygomis
tiekėjų grupė gali remtis tiekėjų grupės narių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais;
3.6.1.3. Į Pirkimą vykdančios organizacijos pateiktus klausimus atsako tiekėjų grupės paskirtas
bendras atstovas arba vadovaujantis narys;
3.6.2. Jei siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams remiamasi subtiekėjų
pajėgumais:
3.6.2.1. Jeigu tiekėjas kvalifikacijos atitikties įrodymui ketina pasitelkti subtiekėju juridinį
asmenį, ši informacija turi būti pateikiama pasiūlymo formos – Priedo nr. 2 – 2.1.1 punkte. Tiekėjas,
pateikia pirkimą vykdančiai organizacijai sutartį ar jos nuorašą ar preliminariąją sutartį ar ketinimų
protokolą ar subtiekėjo laisvos formos deklaraciją (patvirtinimą, kad subtiekėjas atliks darbus tiekėjui
sutarties vykdymo metu), sutikimą, kuris patvirtintų, kad tiekėjui subtiekėjo ištekliai bus prieinami per
visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Svarbu, kad tiekėjo teikiama sutartis, preliminarioji
sutartis, ketinimų protokolas, deklaracija ar sutikimas būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.
Jei tiekėjas pasiūlymo formos (Priedo Nr. 2) punkto Nr. 2.1.1 neužpildo - laikoma, kad jis
kvalifikacijai įrodyti subtiekėjų nepasitelks;
3.6.2.2. Jeigu tiekėjas kvalifikacijos atitikties įrodymui ketina kaip specialistą pasitelkti fizinį
asmenį, tačiau neplanuoja jo įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme nurodomas
kaip tiekėjo subtiekėjas (ši informacija turi būti pateikiama pasiūlymo formos – Priedo Nr. 2 – 2.1.1
punkte). Tiekėjas, pateikia pirkimą vykdančiai organizacijai pirkimo dokumentuose reikalaujamą
informaciją apie specialistą (jei taikoma), taip pat, - sutartį ar preliminariąją sutartį ar ketinimų
protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju, ar specialisto
laisvos formos deklaraciją (patvirtinimą, kad specialistas atliks darbus tiekėjui sutarties vykdymo
metu), sutikimą, kad specialisto ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo
laikotarpį. Svarbu, kad susitarimas (pavyzdžiui, sutartis ar preliminarioji sutartis, ketinimų protokolas),
deklaracija, sutikimas būtų sudaryti iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą. Jei tiekėjas pasiūlymo formos
(Priedo Nr. 2) punkto Nr. 2.1.1 neužpildo - laikoma, kad jis kvalifikacijai įrodyti fizinio asmens
nepasitelks;
3.7. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo specialistą (fizinį asmenį), kuris pasiūlymo pateikimo
metu nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamų subtiekėjų darbuotojas, tačiau kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo
atveju ketina įdarbinti (ši informacija turi būti pateikiama pasiūlymo formos – Priedo Nr. 2 – 2.1.2
punkte), tokiu atveju, tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo
metu pasitelkti specialistu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą lygiavertį dokumentą, kuris
pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą pirkimą vykdančiai organizacijai ir
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kad pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistai bus įdarbinti. Šiuos dokumentus tiekėjas
pasiūlyme pateikia kartu su pirkimo dokumentuose reikalaujama informacija apie specialistą. Jei
tiekėjas pasiūlymo formos (Priedo Nr. 2) punkto Nr. 2.1.2 neužpildo - laikoma, kad jis kvalifikacijai
įrodyti ir sutarčiai vykdyti šių specialistų nepasitelks.
3.8. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią pirkimą vykdanti organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
3.9. Jei pirkimą vykdanti organizacija nustato, kad pasitelkiami ūkio subjektai neatitinka
kvalifikacinių reikalavimų (jei jie pasitelkiami kvalifikacinių reikalavimų atitikties įrodymui), pirkimą
vykdanti organizacija reikalauja tiekėjo per nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiais ūkio
subjektais.
4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvaujanti tiekėjų grupė yra sudariusi jungtinės veiklos sutartį
– kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama jungtinės veiklos sutartis. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti
nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkimą vykdančia
organizacija sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis procentais, įeinanti į bendrą sutarties kainą.
Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių
pirkimą vykdančiai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta,
kuris asmuo atstovauja tiekėjų grupei (su kuo pirkimą vykdanti organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo
vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją bei sutarties
vykdymo metu). Jungtinės veiklos sutarties nuostatos negali būti keičiamos be pirkimą vykdančios
organizacijos sutikimo.
4.2. Jei pirkimo procedūrose dalyvaujanti tiekėjų grupė nėra sudariusi jungtinės veiklos
sutarties - kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas (laisva forma) dalyvavimo pirkime kaip tiekėjų
grupės teisinis pagrindas. Šiame dokumente turi būti nurodyti tiekėjų grupės tarpusavio ryšiai, teisės ir
pareigos teikiant pasiūlymą.
4.3. Pirkimą vykdanti organizacija, reikalauja, kad tiekėjų grupė, kuri teikdama pasiūlymą
nebuvo sudariusi jungtinės veiklos sutarties, pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pirkimą
vykdančiai organizacijai pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė sudarytų jungtinės veiklos sutartį.
Jungtinės veiklos sutartyje turės būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant
numatomą su pirkimą vykdančia organizacija sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis procentais,
įeinanti į bendrą sutarties kainą. Jungtinės veiklos sutartis turės numatyti solidarią visų šios sutarties
šalių atsakomybę už prievolių pirkimą vykdančiai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos
sutartyje turės būti numatyta, kuris asmuo atstovauja tiekėjų grupei. Jungtinės veiklos sutarties
nuostatos negali būti keičiamos be pirkimą vykdančios organizacijos sutikimo.
4.4. Pirkimą vykdanti organizacija nereikalauja, kad:
4.4.1. tiekėjų grupė, kuri teikdama pasiūlymą buvo sudariusi jungtinės veiklos sutartį ir pateikusi
pirkimą vykdančiai organizacijai kartu su pasiūlymu, pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pirkimą
vykdančiai organizacijai pasiūlius sudaryti Sutartį, įgautų tam tikrą teisinę formą.
4.4.2. tiekėjų grupė, kuri teikdama pasiūlymą nebuvo sudariusi jungtinės veiklos sutarties,
pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pirkimą vykdančiai organizacijai pasiūlius sudaryti sutartį, ši
tiekėjų grupė sudarė jungtinės veiklos sutartį, įgautų tam tikrą teisinę formą.
4.5. Į pirkimą vykdančios organizacijos pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą
pateikti tiekėjas.
5. TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS)
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5.1. Reikalaujama, kad tiekėjas, teikiantis pasiūlymą savarankiškai arba kaip tiekėjų grupės
dalyvis, nurodytų, kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, sutartinių įsipareigojimų vykdymui jis ketina
pasitelkti. Jų pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo,
todėl bet kokiu atveju tiekėjas privalo visiškai prisiimti atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį.
6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
6.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas taip pat patvirtina, kad jis pats, taip pat esant poreikiui
pasitelkdamas tam reikiamus ekspertus ir specialistus nuodugniai išanalizavimo ir susipažino su visa
projektine medžiaga ir informacija, susijusia su pirkimo objektu, patvirtina, kad ji jam yra aiški bei
priimtina ir tinkamai atskleista, o sudarius sutartį (jei Tiekėjas būtų pasirinktas) – ji būtų pakankama
tokiai sutarčiai pilnai bei tinkamai įvykdyti.
6.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei reikalaujami dokumentai negali būti
pateikti lietuvių kalba, turi būti pateiktas patvirtintas vertimas (išverstame dokumente nurodant vertimą
atlikusio asmens vardą, pavardę ir parašą).
6.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas - pirkėjo pavadinimas: VšĮ
Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba, adresas: S. Skapo g. 4, Vilnius, pirkimo pavadinimas:
„Vilniaus švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamosios Aušros Vartų koplyčios
(27324) ir laiptinės priestato tvarkybos, restauravimo ir remonto (keltuvo/lifto įrengimas pritaikant
žmonių su negalia poreikiams; buvusio istorinio užstatymo restauracija) rangos darbus“, tiekėjo
pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas
neužklijuotame voke.
6.5. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
Eil. Nr.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3*.
6.5.4.
6.5.5.
6.5.6.

Dokumentas
Dokumento pateikimas
Užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių Pasiūlymas turi būti pateikiamas
pirkimo sąlygų 2 priedą
raštu, pasirašytas Tiekėjo arba jo
įgalioto asmens.
Jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą pateikia Pateikiama dokumento kopija
jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti
tiekėjų grupė)
Įgaliojimas pateikti ir pasirašyti pasiūlymą ir kitus Pateikiama dokumento kopija
dokumentus
Pirkimo sąlygų 6.3. punkte nurodyti vertimai į Pateikiama dokumento kopija
lietuvių kalbą (jei pasiūlymas yra pateikiamas ne
lietuvių kalba)
Amenų sąrašas (užpildytas pagal konkurso sąlygų Sąrašas turi būti pateikiamas raštu,
Priedo Nr. 3 reikalavimus).
pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens.
Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti rangos Pateikiamos rangos darbų išlaidas
darbų išlaidas detalizuojančias sąmatas, kurios detalizuojančias sąmatos.
būtų naudojamos pasiūlymo kainai pagrįsti ir
atsisakomų/papildomų darbų kainai nustatyti.
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6.5.7.

Kiti reikalaujami dokumentai

Pateikiamos dokumentų kopijos.

Pastaba: *- bet kokie Tiekėjo įgalioto asmens įgalinimai (pateikti ir pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus) turi
būti patvirtinti pridedamu įgaliojimu (pateikiama dokumento kopija).

6.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip tiekėjų grupės narys.
Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis
pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
6.7. Pasiūlymą tiekėjas gali pateikti tik pilnai pirkimo objekto apimčiai, t. y. tiekėjas turi siūlyti
visą nurodytą darbų kiekį.
6.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
6.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. balandžio mėn. 29 d. 16 val. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: S. Skapo g. 4,
Vilnius, darbo valandomis 8:00-17:00 val. Tiekėjo prašymu, pirkimą vykdanti organizacija nedelsdama
pateikia rašytinį patvirtinimą, kad Tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir
minutę.
6.10. Pirkimą vykdanti organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus,
dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir
grąžinami Tiekėjui registruotu laišku.
6.11. Pasiūlymuose nurodoma Darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota
taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visas
kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Darbų kainą turi būti įskaityti
visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su pirkimo objektu (įskaitant, bet neapsiribojant:
Darbams atlikti reikalingų medžiagų / prekių montavimą (jei taikoma), paleidimą (jei taikoma),
derinimą (jei taikoma), instaliavimą (jei taikoma), konfigūravimą (jei taikoma)), taip pat ir PVM.
Kainos eurais su PVM, pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po
kablelio. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal
Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai
orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, - pagal Lietuvos
banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų
pateikimo termino dieną.
6.12. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu,
jeigu Pirkimą vykdanti organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
6.13. Pirkimą vykdanti organizacija neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant
pasiūlymus.
7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
7.1. Pirkimą vykdanti organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
8. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
8.1. Pirkimą vykdanti organizacija atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti
pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkimą vykdanti
organizacija atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2
darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimą vykdanti organizacija, atsakydama
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tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas,
bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs
ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į
tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
8.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pirkimą vykdanti organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
8.3. Pirkimą vykdanti organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų
paaiškinimų.
8.4. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo
susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais
įgaliota palaikyti: projektų vadovė Vaiva Jurgelaitienė, tel. 8 615 88 078, el. paštas:
vaiva.jurgelaitiene@vilnensis.lt.
8.5. Konkurso dalyviams rekomenduojama apžiūrėti statybvietę ir jos apylinkes, kad susipažinti
su visa pasiūlymui rengti reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes,
prieš rengiant ir pateikiant pasiūlymą. Konkurso dalyviai, neatvykę apžiūrėti statybvietės, patys
prisiima visa su tuo susijusią riziką.
8.6. Konkurso dalyvis, pageidaujantis apžiūrėti statybvietę, ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki
pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, el. paštu vaiva.jurgelaitiene@vilnensis.lt turi kreiptis dėl
apžiūros, kuri paskirs konkretų statybvietės apžiūros laiką.
8.7. Konkurso dalyviai visus klausimus, iškilusius apžiūros metu, galės pateikti el. paštu
vaiva.jurgelaitiene@vilnensis.lt.
9. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
9.1. Tiekėjai negalės dalyvauti komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su pateiktais
pasiūlymais. Pirkimą vykdanti organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus
pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.
9.2. Susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus komisija įformina protokolu.
9.3. Pasiūlymo kaina:
9.3.1. Siūloma pirkimo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė pirkimo dokumentų
2 priede pateikdamas pasiūlymą.
9.3.2. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos
žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
9.3.3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka komisija, tiekėjams ar
jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
10.

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

10.1. Pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina komisija, tiekėjams ar jų atstovams
nedalyvaujant.
10.2. Komisija nagrinėja:
10.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar
tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
10.2.2. vertinama ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė ir nepriimtina. Tiekėjo pasiūlyta kaina
yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos suplanuotas skirti lėšas;
10.2.3. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose
konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
10.3. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė
11

netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis
papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie
tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
10.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per
Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
10.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas
aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.
Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
10.6. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
10.7. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
10.8. Nustatoma pasiūlymų eilė pagal konkurso sąlygose nustatytą pasiūlymo vertinimo kriterijų,
t. y. mažiausią kainą.
10.9. Jeigu Tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie
atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, pirkimą vykdanti
organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos
dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą.
Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo
atitikties kvalifikacijos reikalavimams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės
veiklos sutartis (jei taikoma), ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis
charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.
10.10. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio, Komisija gali prašyti tiekėjų patikslinti,
papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo
esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų
neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
10.11. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
10.11.1. tiekėjas neatitiko kvalifikacijos reikalavimų;
10.11.2. tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina. Tiekėjo pasiūlyta kaina yra per
didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija pirkimą vykdančios organizacijos suplanuotas skirtas lėšas;
10.11.3. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
10.11.4. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,
Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
10.11.5. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme
nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba
dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
10.11.6. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
10.11.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkimą vykdanti organizacija gali įrodyti
bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
10.11.8. apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 3 (tris) darbo dienas nuo šio
sprendimo priėmimo dienos.
11. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
11.1. Pasiūlyme nurodyta kaina bus vertinama eurais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi
mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties
įvykdymui.
11.2. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra
vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas
įregistruotas anksčiausiai.
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11.3. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
11.4. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas
sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
11.5. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo
sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti
pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo
atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra
pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
12. SUTARTIES SĄLYGOS
12.1. Rangos darbų sutarties projektas pateikiamas konkurso sąlygų 5 priede.
13.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
13.2. Pirkimą vykdanti organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę
nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs
sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkimą vykdanti organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams,
o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino skelbiamas
pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt .
13.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis,
administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiama.
13.4. Pirkimą vykdanti organizacija, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties
sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą,
nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

13

Konkurso sąlygų
1 priedas
Techninė specifikacija

Nr.

1.

2.

3.
4.

Dokumentai pateikiami atskirais failais

Objektas: Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčios (kodas 27324);
Stadija: techninis darbo projektas;
Dalis: paprastasis remontas (keltuvo/lifto įrengimas pritaikant žmonių su negalia poreikiams)
Tomas: A-2018-61-TDP
Objektas: Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčios (kodas 27324);
Stadija: techninis darbo projektas;
Dalis: tvarkybos darbų projektas (Koplyčios vidaus sienų, fasadų mūro, tinko ir dažymo
restauravimas. Buvusių angų atidengimas, buvusio istorinio užstatymo restauracija)
Tomas: A-2018-61-TPD
2018-07-03 leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos
darbus Nr. LPV-62
2018-07-25 leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą Nr. LSPR-01-180725-00116
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Konkurso sąlygų
2 priedas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
PASIŪLYMAS
DĖL VILNIAUS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS,
VADINAMOSIOS AUŠROS VARTŲ KOPLYČIOS (27324) IR LAIPTINĖS PRIESTATO
TVARKYBOS DARBŲ IR REMONTO (KELTUVO/LIFTO ĮRENGIMAS PRITAIKANT
ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAMS) RANGOS DARBŲ PIRKIMO
Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 punkto
neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks
____________ Nr. ______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:
Atsakingasis partneris:
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė,
surašomi visi dalyvių adresai)
Tiekėjo juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja
Tiekėjų grupė, surašomi visų Tiekėjų grupės narių
juridinio asmens kodai)
Asmuo, atsakingas už pasiūlymą – vardas, pavardė
arba Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (jei
pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
Asmens, atsakingo už pasiūlymą – telefono
numeris arba Tiekėjų grupės nario, atstovaujančio
grupei (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) telefono
numeris
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame www.esinvesticijos.lt ;
1.2. šiose konkurso sąlygose;
1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2.1. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti subtiekėjus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas
atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
2.1.1. Pasitelksiu šiuos subtiekėjus (atsižvelgiant į konkurso sąlygų 3.6.2.1 ir 3.6.2.2, nustatytus
reikalavimus):
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Eil. Pirkimo sutarties dalis Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei
Nr. (nurodomi
darbai, pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas
veiklos
ar
pan.),
numatyta
atlikti
subtiekimo pagrindais
1.
(.....) (lentelė pildoma
toliau, jei pasitelkiami
subtiekėjai)

2.1.2. pasitelksiu šiuos specialistus (atsižvelgiant į konkurso sąlygų 3.7 p. nustatytus
reikalavimus) (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo
subtiekėjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):
Eil.
Nr.

Specialistai
Vardas ir pavardė

Kokiems
sutartiniams Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar
įsipareigojimams pasitelkiamas subtiekėjo) bus įdarbintas šis
specialistas
specialistas sutarties laimėjimo
atveju*

(.....) (lentelė pildoma
toliau, jei pasitelkiami
specialistai)
Pastaba: * - Jei specialistas bus įdarbintas subtiekėjo įmonėje, o Tiekėjas nurodo kelis
planuojamus pasitelkti subtiekėjas – nurodoma kurio konkrečiai subtiekėjo įmonėje bus
įdarbintas specialistas sutarties laimėjimo atveju.
3. Mes siūlome šiuos darbus atlikti už sekančią kainą:
Eil.
Darbų pavadinimas
Kiekis
Nr.
1
2
3
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo
Motinos, vadinamosios Aušros Vartų koplyčios
1.
(27324) ir laiptinės priestato tvarkybos darbų ir
1
remonto (keltuvo/lifto įrengimas pritaikant
žmonių su negalia poreikiams) rangos darbai
Bendra pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais)
PVM mokestis * (skaičiais ir žodžiais):
Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais)

Mato
vnt.
4

Kaina (be
PVM)
5

Kompl.

Pastabos:
a) kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM
mokestis (skaičiais ir žodžiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
d) Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų darbų kainą įskaičiuotos visos
išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
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Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę
ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Nr.

_________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

___________
(Parašas)

Dokumento puslapių
skaičius

____________
(Vardas ir pavardė)
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Konkurso sąlygų
3 priedas
ASMENŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Asmenys pagal pirkimo sąlygų 1
lentelės 3.1.1 -3.1.2. p.*

1.

Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną)
statybos darbų vadovą, kuris turi:
1.
2.

teisę eiti ypatingo statinio statybos
vadovo
pareigas
(statiniai:
negyvenamieji pastatai);
patirtį einant statybos darbų vadovo
pareigas bent 1 nekilnojamojo kultūros
paveldo objekte per paskutinius 3
metus 3 metai bus skaičiuojami iki
pasiūlymo pateikimo datos).

*Taikoma jei atestatas išduotas iki 2017 m.
sausio 1 d.:
Atestatas suteikiantis teisę eiti ypatingojo
statinio statybos vadovo pareigas;
statiniai: negyvenamieji pastatai.

Taikoma jei atestatas išduotas po 2017
m. sausio 1 d.
Atestatas, suteikiantis teisę eiti
ypatingojo statinio statybos vadovo
pareigas: negyvenamieji pastatai, taip
pat minėti statiniai, esantys kultūros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Siūlomo
specialisto vardas,
pavardė

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodanti informacija
VĮ
Statybos
produktų
sertifikavimo centro išduotas
dokumentas*, patvirtinantis teisę
eiti
nurodytas
pareigas.
Kvalifikacijos atestato numeris:

Įrodant patirtį einant statybos
darbų vadovo pareigas bent 1
nekilnojamojo kultūros paveldo
objekte, nurodyti:
Nekilnojamo kultūros paveldo
objektus, (kurie įrašyti į Kultūros
vertybių registrą, nurodant jo
kodą), kuriuose jis ėjo statinio
statybos vadovo pareigas:
Darbų pradžią ir pabaigą:
Užsakovus:

2.

Tiekėjas turi turėti bent 1 atestuotą specialistą,
turintį teisę vadovauti tvarkomiesiems
paveldosaugos
(tvarkybos)*
darbams,
vykdomiems kultūros paveldo statinyje, kurio
statusas – paminklas.
Specialistas per paskutinius 3 metus (3 metai bus
skaičiuojami iki pasiūlymo pateikimo datos),
turi turėti tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos)
darbų vadovo patirtį, vadovaujant bent 1
nekilnojamojo kultūros paveldo pastato
tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbų
vykdymui.

Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos išduoto atestato*
patvirtinančio teisę eiti nurodytas
pareigas numeris:

Lietuvos
Respublikos
ministerijos
išduotas
patvirtinantis teisę eiti
pareigas.

Nekilnojamo kultūros paveldo
objektus, (kurie įrašyti į Kultūros
vertybių registrą, nurodant jo
kodą), kuriuose jis vadovavo
kultūros
paveldo
pastatų
tvarkomųjų
paveldosaugos
(tvarkybos) darbų vykdymui:

kultūros
atestatas*
nurodytas

Atestatams, išduotiems iki 2017-02-28:
veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų
vadovavimas.
Kategorija: III.
Atestatams, išduotiems nuo 2017-02-28:
veiklos rūšis – tvarkybos darbai: konservavimas,
restauravimas, remonto, avarijos grėsmės
pašalinimas.

Įrodant tvarkomųjų paveldosaugos
(tvarkybos) darbų vadovo patirtį
per pastaruosius 3 metus, nurodyti:

Darbų pradžia ir pabaiga:
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Užsakovus:

Specializacija: vadovavimas tvarkybos darbams.

*- Tiekėjas privalo pasiūlyti asmenis visoms nurodytoms pareigybėms. Vienas specialistas gali būti siūlomas ir daugiau nei
vienoms pareigoms.

_________________
(Dokumentą sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)

____________
(Parašas)

____________
(Vardas ir pavardė)

19

Konkurso sąlygų
4 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS*
Eil.
Nr.

Užsakovo
pavadinimas

Užsakovo kontaktinis
asmuo, tel., el. p.

Statybos darbų
objektas (nurodant ir
Kultūros vertybių
registro kodą)

Atliktų darbų rūšis
(tvarkomieji
statybos ir/ar
tvarkomieji
paveldosaugos
darbai)

Sutarties
pavadinimas

Darbų pradžios
data (mėnesio
tikslumu)

Darbų
pabaigos data
(mėnesio
tikslumu)

Visa (per
pastaruosius 5
metus, jei darbai
pradėti anksčiau)
atliktų darbų vertė
be PVM

*Pateikta forma yra pavyzdinė. Tiekėjas atliktų darbų sąrašą gali pateikti ir kita forma, tačiau jame turi būti visa prašoma informacija.

___________________

1

Konkurso sąlygų
Priedas Nr. 5
Rangos darbų sutarties projektas
(pateikiamas atskiru failu)

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________
Vilnius, 2019-04VšĮ Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba, atstovaujama ekonomo Mykolo Juozapavičiaus,
veikiančio (-ios) pagal organizacijos įstatus, (toliau – Užsakovas) ir __________
____________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal
[atstovavimo pagrindas], (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai –
Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).
1. SĄVOKOS

1.1.

Darbai – visi darbai, nustatyti Darbų užduotyje ir kiti darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos
(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2.

Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų
perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra
teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.3.

Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2 papunkčiu.

1.4.

Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų
kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra
pasirašytas.

1.5.

Darbų užduotis – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai/patalpų
planai, techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu
pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų pirkimo
metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų neatitikimams
ar prieštaravimams, jų viršenybė pagal analogiją nustatoma (jeigu įmanoma) pagal STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1.6.

Darbų užduoties klaida – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima įgyvendinti
(i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties
sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal 1.5 papunktį.

1.7.

Deklaracija apie statybos užbaigimą – Užsakovo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama,
kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal teisės aktų reikalavimus
(kai statinio projektas nebuvo rengiamas).

1.8.

Išankstinis mokėjimas – Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią
Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo
Užsakovui.

1.9.

Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės
išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos
pajamos.
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1.10. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.11. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.12. Pakeitimas – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 9 skyrių.
1.13. Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo
pasiūlymo kainai.
1.14. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama
Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.15. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas darbų pirkimo sąlygas.
1.16. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
1.17. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo
akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba bei tvarkyba, t. y. kai po Darbų perdavimo
Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą.
1.18. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos,
ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis
Sutarties sąlygų 4.1 punktu.
1.19. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
1.20. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško
Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
1.21. Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku
ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
1.22. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.23. Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų
kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Darbų užduotyje,
veiklas ir joms priskirtinas sumas.
1.24. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir
susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
1.25. Projekto vykdymo priežiūra - tvarkybos projekto vykdymo priežiūros paslaugos dalis, kuri pagal
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ĮV-409 3 p. apima
tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugą.
2. SUTARTIES DALYKAS
2.1

Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, priemonėmis, iš savo (ar Užsakovo, kai tai numatyta
Sutartyje) medžiagų, per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis
atlikti ir perduoti šiuos Darbus: Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamosios
Aušros Vartų koplyčios (27324) ir laiptinės priestato tvarkybos, restauravimo ir remonto (keltuvo/lifto
įrengimas pritaikant žmonių su negalia poreikiams; buvusio istorinio užstatymo restauracija) rangos
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darbus bei įvykdyti kitus Rangovo įsipareigojimus, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo
termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą
Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1.

Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.

Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys
vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

šios Sutarties sąlygos;
Darbų užduotis;
Veiklų sąrašas;
Subrangovų sąrašas;
kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.

Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros šios Sutarties 9 skyriuje
nurodytomis sąlygomis.

3.4.

Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas

Punktas

Duomenys ir sąlygos

Pradinė sutarties vertė

1.13

............................ eurų
[pasirašydamas Sutartį Užsakovas įrašo vertę, lygią
laimėjusio rangovo pasiūlymo kainai]

Užsakovo skiriamas asmuo

4.3

Vaiva Jurgelaitienė

Darbų atlikimo terminas

6.1

10 mėnesių

Darbų atlikimo termino pratęsimas

6.4

2 mėnesiai

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo

6.7

0,02 % nuo neatliktų darbų vertės

Delspinigiai dėl vėluojančio
mokėjimo

8.8

0,02 %nuo neapmokėtos sumos

Sutarties kaina,

8.1

............................ eurų
[suma skaičiais ir žodžiais],

iš kurių PVM sudaro

8.1

............................ eurų
[suma skaičiais ir žodžiais]

Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)

8.3

30 % Sutarties kainos

Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio
mokėjimo

8.3

5%

Sulaikymo procentas

8.5

5 procentai

Išankstinio mokėjimo terminas

8.7.1

60 dienų

Kitų mokėjimų terminas

8.7.2

60 dienų
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Garantinių įsipareigojimų įvykdymo
garantinis raštas arba laidavimas

10.3

Sutarties įvykdymo garantinis arba
laidavimo raštas

5.25

Darbų garantinis terminas

10.2

..............................eurų
[suma skaičiais ir žodžiais]
10 % nuo visų Darbų kainos su PVM
.......................... eurų
[suma skaičiais ir žodžiais]
10 % nuo visų Darbų kainos su PVM
Nuo 5 iki 20 metų

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1.

Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4
papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo
ir priėmimo aktą (Priedas Nr. 5) STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta
tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas
turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.

4.2.

Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę,
Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę,
ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

4.3.

Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos
reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą.

4.4.

Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus
nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu,
liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4.5.

Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus
kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

4.6.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

4.7.

Rangovui atlikus Darbus, Užsakovas privalo nedelsiant, bet neilgiau kaip per 28 d. kreiptis į į atsakingą
instituciją (į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos) dėl tvarkybos darbų priėmimo
procedūrų.
5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1.

Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Darbų užduotyje nustatytais
reikalavimais, laikydamasis Veiklų sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų,
įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

5.2.

Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.3.

Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei
darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4.

Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą
(jeigu būtina) Statybos darbų vadovą ir specialistą, turintį teisę vadovauti tvarkomiesiems paveldosaugos
(tvarkybos) darbams (tą patį specialistą Rangovas gali paskirti į abi pozicijas, jeigu jis turi reikiamą
kvalifikaciją), kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR ir PTR ir kituose teisės aktuose. Rangovas
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įsipareigoja iki Darbų pradžios Užsakovui pateikti statybos vadovo paskyrimo įsakymo ir jo turimų
atestatų kopijas.
5.5.

Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir
darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.6.

Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo
žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai
įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo
numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.7.

Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti
Veiklų sąraše ar Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.

5.8.

Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl
Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad
Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms
reikmėms.

5.9.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių
ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti
saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl
Rangovo veiksmų.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens bei kitų
paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti
Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu
nesusitariama kitaip.
5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui.
Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar
aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo
Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal

Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus. Rangovas užtikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos
medžiagos, įrengimai, priemonės) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių
dokumentų, standartų, Sutarties dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus ir yra nustatyta tvarka
sertifikuoti. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia,
kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tiktai visiškai kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos,
įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai.

5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prieš
atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu reikia, priimti
bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs
Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui
ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
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5.14. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos
objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų
atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių
reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
5.15. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa
Darbų dokumentacija. Sutarties vykdymo metu įsipareigoja tinkamai bendradarbiauti su Užsakovu, kitais
Užsakovo ar trečiųjų asmenų paskirtais rangovais ar šių rangovų pasitelktais subrangovais, statybos
techninės priežiūros vadovu, projekto vykdymo priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais bei
Statinio naudotojais.
5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti
Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą
atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
5.17. Rangovas įsipareigoja netrukdyti kitų Užsakovo ar trečiųjų asmenų paskirtų rangovų darbui. Tais atvejais,
kai dėl atliekamų Darbų pobūdžio neįmanoma išvengti trukdymo kitiems rangovams, Rangovas turi iš
anksto informuoti Užsakovą apie tokius atliekamus Darbus ir atlikti juos taip, kad tai kaip galima mažiau
trukdytų kitų rangovų darbui. Jeigu Rangovo atliekami Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais
darbais, Rangovas privalo Užsakovo nurodymu įvertinti kitų rangovų pageidavimus Darbams, teikti
Užsakovui konsultacijas bei kitą reikalingą informaciją dėl kitų rangovų darbų, kiek tai yra susiję su
Darbais ar jų įvykdymu. Rangovas, derindamas kitų rangovų darbų vykdymo sąlygas Statybvietėje privalo
nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, laikytis Užsakovo
interesų prioriteto. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad kiti rangovai vykdytų Darbus ar jų dalį,
reikalauti, kad kiti rangovai vykdytų Užsakovui nereikalingus darbus, taip pat darbus, kurie padidintų
Užsakovo ar trečiųjų asmenų su kitais rangovais suderėtą darbų kainą.
5.18. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti ir/ar organizuoti tokiu būdu ir priemonėmis, kad būtų daromas
minimalus poveikis Statinio naudotojų veiklai. Rangovas privalo visapusiškai bendradarbiauti su
Užsakovu ir/ar Statinio naudotojais, iš anksto informuodamas apie planuojamus atlikti Darbus, galinčius
turėti reikšmės įprastinei Statinio naudotojų veiklai, bei imtis visų įmanomų, tokį poveikį mažinančių,
priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) Darbus, susijusius su naudojamomis Statinio patalpomis, atlikti
ne Statinio naudotojų darbo valandomis ir pan. Bet kuriuo atveju, Rangovas privalo užtikrinti
nepertraukiamą inžinerinių sistemų veikimą ir energetinių resursų tiekimą įprastomis sąlygomis ir
apimtimi.
5.19. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbai būtų patvirtinti tinkama jų atlikimo, išbandymo bei
tinkamumo naudoti dokumentacija, ir perduoti Užsakovui kartu su jų kokybės, garantiniais, techniniais,
naudojimo bei visais kitais dokumentais, leidžiančiais teisėtai jais naudotis pagal jų paskirtį.
5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas
galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta
visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos
įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
5.21. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms
prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo,
neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
5.22. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus
Subrangovų sąraše (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs
tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina
susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.
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Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas
pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš
patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią
teisę turintys asmenys.
5.23. Jeigu Darbų užduotyje ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės
ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus. Visi
pakeitimai turi būti suderinami su sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovu (tvarkybos darbų daliai).
5.24. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir
reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs jį
su Užsakovu.
5.25. Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų
pradžios pateikia 10 proc. (dešimties procentų) nuo Sutarties 3.4 punkte nurodytos Sutarties kainos (su
PVM) banko arba Užsakovui priimtinos draudimo bendrovės ir su Užsakovu suderintą Sutarties įvykdymo
garantinį arba laidavimo raštą, kad Darbai bus atlikti laiku ir kokybiškai. Kartu su Sutarties įvykdymo
laidavimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo (poliso) originalą, jeigu draudimo bendrovės
išduotas laidavimo raštas galioja kartu su išduotu draudimo liudijimu (polisu) ir mokestinio pavedimo
kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą laidavimo raštą yra sumokėta. Pateiktas Sutarties įvykdymo
garantinis arba laidavimo raštas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu pateiktas garantinis
arba laidavimo raštas pasibaigs anksčiau negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki
garantinio arba laidavimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba
laidavimo raštą ir pateikti Užsakovui kartu su draudimo liudijimo (poliso) originalu, jeigu draudimo
bendrovės išduotas laidavimo raštas galioja kartu su išduotu draudimo liudijimu (polisu) bei sumokėtos
draudimo įmokos mokestinio pavedimo kopiją; Rangovas per 3 (tris) dienas įsipareigoja pateikti
Užsakovui naujo Sutarties įvykdymo laidavimo rašto originalą, jeigu papildomais raštiškais susitarimais
bus įforminti Sutarties pakeitimai, didinantys darbų vertę arba ilginantys įvykdymo terminą arba dėl bet
kurios iš Šalies veiksmų Darbų vykdymo terminas pailgės. Jei Rangovas pateiks Užsakovui šiame punkte
ir Sutarties 10.3 punkte nurodytus laidavimo raštus ir/ar draudimo liudijimus (polisus) išduotus šių
draudimo bendrovių: AB „Lietuvos draudimas“, UADB „Ergo Lietuva“, AAS „Gjensidige Baltic“
Lietuvos filialo; „If P&C Insurance AS“, „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialo Lietuvoje, UAB DK
„PZU Lietuva“, Akcinės draudimo bendrovės „Baltikums" Lietuvos filialas (tik, jeigu garantinio
įsipareigojimų garantinis ar laidavo raštas teikiamas pagal Lietuvos filialo draudimo taisykles);
6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1.

Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki
Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).

6.2.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų vykdymo metu neprieštaraujant
Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų
vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino.

6.3.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąraše pateiktą
vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia
Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą,
konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs
tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali
nutraukti sutartį pagal 11.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo Rangovo.
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6.4.

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje
nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių
sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
6.4.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 9 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo
personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5.

Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir
pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6.6.

Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
1.
papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2.
atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3.
vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4.
trečiųjų šalių įtaka;
5.
sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6.
laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7.
būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų pirkimą;
8.
laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9.
bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10.
fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11.
bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12.
kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris
rangovas.
13.
būtinas papildomas laikas įvykdyti darbus, kurie neapima šios sutarties, bet yra susiję, nes bus
vykdomas kompleksiškai Šv. Teresės bažnyčios, Galerijos ir Aušros Vartų koplyčios pastatų tvarkymas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai
atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai
atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo,
praradimo arba žalos.
Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.
6.7.

Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje,
pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus
delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei
vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

7.1.

Užsakovas perima Darbus:
7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra
teigiami, ir
7.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų
perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo
Užsakovui aktą.
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Statybos užbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas,
vadovaudamasis 7.2.1 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima
surašyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą bei tvarkybos darbų priėmimo aktą.
7.2.

Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1 punktą, per 14 dienų privalo:
7.2.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti Darbų
perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei
reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo
kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas
defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi
viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;
arba
7.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

7.3.

Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 7.2 punkte nustatytam terminui,
kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi
būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

7.4.

Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar
likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų perdavimo
Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas
darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio
statybos dokumentaciją.

7.5.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas per Darbų
perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos
pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo
Rangovui.

7.6.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir Užsakovo surašyta
Deklaracija apie statybos užbaigimą bei tvarkybos darbų priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi su
statybos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

7.7.

Jei Rangovas iki Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo nepateikia Rangovo garantinių
įsipareigojimų įvykdymo garantinio arba laidavimo rašto , o Užsakovas nusprendžia pasirašyti Darbų
perdavimo – priėmimo aktą, Užsakovas sulaiko Sutarties 10.3 punkte numatyto dydžio sumą iš Užsakovo
Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka mokėtinų sumų iki to momento, kol Rangovas pateiks Užsakovui
Bendrųjų sąlygų 10.3 punkte nurodytą garantinį arba laidavimo raštą.
8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1.

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma
suma žodžiais.

8.2.

Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše
ar Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis
(projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

8.3.

Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas
išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui
sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

8.4.

Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše
nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.
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Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis
atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 8.5 ir 8.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu
atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi
įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti
Rangovui.
8.5.

Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir
PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas už ataskaitinį mėnesį aktus turi pateikti, ne vėliau kaip iki ataskaitinio
mėnesio 25 dienos. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti
pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:
8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą
tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
8.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam
atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba
įsipareigojimo verte.
Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį.
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina
ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

8.6.

Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir
Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai
patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą bei tvarkybos darbų
priėmimo aktas. Ši deklaracija galutiniam mokėjimui nereikalaujama, jeigu Užsakovas praleidžia 7.1
papunktyje nustatytą Statybos užbaigimo terminą ir tik dėl to deklaracija nesurašoma per šį laiką.
Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą
(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Deklaraciją apie statybos užbaigimą bei tvarkybos
darbų priėmimo aktą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunkčiuose – visą, arba
(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Deklaracijos apie statybos užbaigimą bei
tvarkybos darbų priėmimo akto ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5
papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

8.7.

Užsakovas privalo mokėti Rangovui:
8.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo
užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos
gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas
Rangovui neatliekamas;
8.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų
skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES
SF lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam
reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma kad Užsakovas privalo mokėti Rangovui
sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų
nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

8.8.

Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į
delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

8.9.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/
keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo.
Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas,
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nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį
būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų
įkainiai), jei įmanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir
nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės,
pelno) išlaidas.
8.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo
įsigaliojimo dienos.
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

SN = A +

( S S - A)
T
´ (1 + N )
T
100
(1 + S )
100
S N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
S S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
TS - senas PVM tarifas (procentais)

TN

- naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei
Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Sutarties kaina
privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė
metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo
sąmatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek
yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu
ir abiem Šalims patvirtinus parašais.
Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir,
taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 9.4 ir 9.5 papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties
vertę.
9. PAKEITIMAI
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9.1.

Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų
ir (arba) matmenų pakitimus;
9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
9.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakeitimus;
9.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais),
kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.
Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą
(vadovaujantis 8.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir
laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Taip pat rangos darbų pakeitimai turės būti suderinti su tvarkomųjų
paveldosaugos darbų sprendinių įgyvendinimo priežiūros specialistu.
Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti
vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra.

9.2.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,
apskaičiuotas pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
9.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,
apskaičiuotas pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų
Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1
papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą,
sudarytą pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus
Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.
9.3.

Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

9.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo
aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės
nesikeičia Darbų pobūdis; arba
9.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas
laikomas esminių, kai dėl jo
- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai,
kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
- pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidėja Darbų apimtis.
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9.4.

Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100
procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami šiomis aplinkybėmis:

9.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau
nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių
priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
9.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti,
ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas
pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones,
konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti
tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

9.5.

Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės
sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų
pobūdis.

9.6.

Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

9.7.

Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Darbų užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieštarauja Darbų užduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.8.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų užduotyje esančią klaidą arba
techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą
informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.

9.9.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties
pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5
dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų
priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti
Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis
būtų nedelsdamas pranešęs.
10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo,
jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę
statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu
pranešti Rangovui.
10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Lietuvos Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Šis
terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui dienos, yra 5 metai,
paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose
elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe
arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
10.3. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos pateikti
banko arba Užsakovui priimtinos draudimo bendrovės ir su juo suderintą garantinių įsipareigojimų
įvykdymo garantinį arba laidavimo raštą, kurio tekstas ir sąlygos yra pridėtos prie šios Sutarties (Priedas
Nr. 4), kuris turi galioti ne mažiau, kaip 2 (du) metus nuo tos dienos, kai abi Šalys pasirašo Darbų perdavimo
– priėmimo aktą. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo garantinio ar laidavimo rašto suma yra numatyta
Sutarties 3.4 punkte. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad po Darbų užbaigimo Užsakovui perleidus visas teises tretiesiems asmenims,
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Rangovo garantinio laikotarpio garantija nevaržomai (tokiomis pačiomis sąlygomis) galėtų pasinaudoti ir
teisių įgijėjai. Pateikiant draudimo bendrovės garantinių įsipareigojimų įvykdymo garantinį arba laidavimo
raštą kartu pateikti ir draudimo liudijimo (poliso) originalą, jeigu draudimo bendrovės išduotas laidavimo
raštas galioja kartu su išduotu draudimo liudijimu (polisu) ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo
įmoka už šį išduotą laidavimo raštą yra sumokėta.
11. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
11.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91 dienų, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti
nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Užsakovas raštu
gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai
tinkamą laiką.
11.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie tai
pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties
pažeidimų, jei Rangovas:
11.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2 papunktyje nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš
esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal
Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų
atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
11.4. Nutraukus Sutartį pagal 11.3 punktą:
11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl
Darbų saugos, ir
11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus
Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas,
susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą,
prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl
nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią
Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
11.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
11.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
11.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo.
Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
11.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti
Darbus.
Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos
vykdyti kitą rangovą.
11.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu
pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo
(išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);
11.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
11.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
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11.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip
112 dienų.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių
Rangovo teisių.
Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 11.6.1 ir 11.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti
sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną
neatliktos Darbų dalies vertei.
11.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo
nurodytą terminą privalo:
11.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba
dėl Darbų saugos;
11.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.
12. GINČAI
12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo
nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į
jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios.
Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros
etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal
Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
13. NENUGALIMA JĖGA
13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios
Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis
neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force
majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys,
sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų
sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio
pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos
(force majeure).
14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu
(elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso
ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto
pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 14.3 papunktyje.
14.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra
vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti
lietuvių kalba.
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14.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai
atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
Šalių rekvizitai ir parašai:
UŽSAKOVAS

VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo
tarnyba“
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius
Tel. 2621757; faksas 2120300
a/s LT667044060000325412
AB SEB bankas
b. kodas 70440
Įmonės kodas: 121736145
PVM mokėtojo kodas: LT-217361417
El. paštas: ekonomas@vilnensis.lt

RANGOVAS
[Įrašyti Rangovo rekvizitus]

Kodas [kodas]
PVM mokėtojo kodas [kodas]
[adresas korespondencijai]
A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]
tel.:
el. paštas:

ekonomas Mykolas Juozapavičius
A.V.

A.V.
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Priedas Nr. 1
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamosios Aušros Vartų
koplyčios (27324) ir laiptinės priestato tvarkybos, restauravimo ir remonto (keltuvo/lifto
įrengimas pritaikant žmonių su negalia poreikiams; buvusio istorinio užstatymo
restauracija) rangos pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijos:
•

Veiklų sąrašas su Užsakovo užpildyta grafa „Darbų grupių (etapų) pavadinimai“ statybos darbų
pirkimo konkurso dalyviams pateikiamas elektroninėje laikmenoje. Konkurso dalyviai, teikdami
pasiūlymą, privalo pateikti kainomis užpildytą bei tinkamai pasirašytą Veiklų sąrašą bei pridėti jo
elektroninę laikmeną;

•

Veiklų sąrašas turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, Darbų
užduotį;

•

Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Darbų
užduotyje numatytiems Darbams atlikti;

•

Veiklų sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei
mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinėstvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės
Išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės
ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos
taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);

•

Visos Rangovo Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąraše
paskirstant Išlaidas Darbų kainose;

•

Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu;

•

Veiklų sąraše visų Darbų grupių (etapų) kainas Rangovas turi nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) . PVM nurodomas tik susumavus Darbų kainas.

Veiklų sąrašas

I.

V
mėnuo
VI
mėnuo

IV
mėnuo

III
mėnuo

II
mėnuo

Darbų gupių (etapų)
pavadinimai

I
mėnuo

Eil. Nr.

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis
išskaidymas procentais pagal Rangovo
planuojamą Darbų grupės (etapo)
įvykdymą

TVARKYBOS PAVELDOSAUGOS DARBAI

1.1.

Pamatų tvarkymas:

1.1.1.
1.1.2.
1.2.

Žemės darbai
Pamatų hidroizoliacija
Cokolio tvarkybos darbai virš
projektuojamos nuogrindos
Plyšių fasade tvarkymas
Kiemo fasado sienų tvarkymas
Vidaus
patalpų
sienų
tvarkymas
Grindų įrengimas, atstatant
buvusį grindų lygį
Nuogrindos įrengimas (80cm
pločio)
PAPRASTASIS REMONTAS

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
II.

.....

Kaina
(Eur) be
PVM
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

Pamatų įrengimo darbai pagal
brėž. SA-6, 8
Lifto šachtos duobės įrengimas
pagal brėž. SA-10, 11
Sienos pagal brėž. SA-7, 9
Perdangos įrengimas, brėž. SA-13
Lifto šachtos plieninio karkaso
siena pagal brėž. SA-7

Palangės
Stogo įrengimo darbai pagal
brėž. SA-18, 19
Lauko durys LD-1 pagal brėž.
SA-20
Durys D-2 pagal brėž. SA-21
Durys D-3 pagal brėž. SA-22
Langas-vitrina V-1
Sąramos virš vitrinos (V-1)
įrengimas
Įrenginiai
Suma be PVM (Eur):
PVM 21 %:
Bendra suma su PVM (Eur):
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Priedas Nr. 2
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____
Data___________
Užsakovas: VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta už ______m.__________mėn.

Darbų grupių
(etapų)
pavadinimas

Eil.
Nr.

Kaina
pagal
Sutartį
(Eur) be
PVM

Atliktų
Darbų
grupės
(etapo)
dalis (%)
nuo Darbų
pradžios
(įskaitant
ataskaitinį
mėnesį)

Atliktų
Darbų
grupės
(etapo)
dalis (eur)
nuo Darbų
pradžios
(įskaitant
ataskaitinį
mėnesį)

Atliktų
Darbų
grupės
(etapo)
dalis (%)
per
ataskaitinį
mėnesį

Atliktų Darbų
grupės (etapo)
per ataskaitinį
mėnesį suma
(Eur) be PVM

[Darbų grupės (etapo)
pavadinimas pagal
Veiklų sąrašą]

Suma be PVM (Eur):
PVM 21 % :
Bendra suma su PVM (Eur):

Užsakovas

20__m. __________________ mėn. ____d.

Rangovas

20__m. ______________ mėn. __________d.
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Priedas Nr. 3
DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS
[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal
........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir
[Užsakovo
pavadinimas],
atstovaujama
...........................................,
veikiančio
pagal
......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.
_________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:
1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos
atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur
(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų
dėl atliktų Darbų kokybės.]
[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės
įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti
per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo dienos.]
[Pasirenkama pagal situaciją]
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.
Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

[PRIEDAS:

Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų
vertę]
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Priedas Nr. 4
Draudimo įmonės laidavimo rašto dėl rangovo įsipareigojimų dėl Darbų suteiktų garantijų
pagal šią Sutartį netinkamo vykdymo garantiniu laikotarpiu tekstas ir sąlygos
GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. ______
prie draudimo liudijimo (poliso) serija _____ Nr. ____
UAB „….”, adresas ......................................................., įmonės kodas ......................... (toliau Draudėjas) ir
UAB „(užsakovo pavadinimas)“, įmonės kodas ___________________ (toliau - Naudos gavėjas),
20_ m _______ __ d. pasirašė Rangos sutartį Nr. _______ (toliau – Sutartis) ir įsipareigojo atlikti
(objekto pavadinimas) darbus.
Šis garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštas (toliau – raštas) pateikiamas užtikrinant, kad
Sutartyje numatytos Draudėjo prievolės bus įvykdytos ir įvykdytos tinkamai garantinio laikotarpio
metu.
Šiuo raštu pažymime, kad UAB (draudiko pavadinimas), įmonės kodas___________, (adresas) (toliau - Draudikas),
sumokės Naudos gavėjui, draudimo išmoką dėl patirtų tiesioginių nuostolių, kuri neviršija ______________ EUR (suma
žodžiais) sumą, gavus Naudos gavėjo raštišką pretenziją mokėti, pasirašytą Naudos gavėjo atstovaujančių asmenų, su
nuoroda į šį raštą ir dokumentus, pagrindžiančius reikalaujamos sumos dydį ir patvirtinančius, kad Draudėjas nevykdė ar
nesugebėjo tinkamai įvykdyti savo prievolių, kylančių iš jo įsipareigojimų pagal Sutartį per Sutartyje numatytą garantinį
laikotarpį. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos
gavėjui, kopija. Naudos gavėjas pateikti raštišką pretenziją Draudikui turi teisę ne anksčiau, kaip praėjus 5 (penkioms) darbo
dienoms nuo pranešimo apie defektus dienos atsiųsto Draudikui registruotu laišku.

Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu
20___ m. ___________ ___ d.
Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis raštas neperleistinas ir neįkeistinas.
Šis raštas negali būti koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.
Bet koks Sutarties sąlygų, darbų apimties ar atlikimo terminų pasikeitimas šio rašto galiojimo metu turi
būti suderintas su Draudiku.
Draudiko įsipareigojimai pagal šį raštą atitinkamai sumažės po kiekvieno Draudiko mokėjimo pagal jį.
Šis raštas įsigalioja nuo darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos ir galioja iki 20___
m. __________ ____ d. ir savaime nustos galios, jei šio rašto galiojimo metu Draudikas negaus
raštiškos Naudos gavėjo pretenzijos arba Sutartis bus nutraukta Naudos gavėjo iniciatyva.
Šis raštas grąžintinas Draudikui pasibaigus jo galiojimo terminui arba anksčiau, jeigu jis taptų
nereikalingas.
Šis raštas sudarytas pagal Draudiko ____(taisyklių pavadinimas)_________ taisykles Nr._____.
Šiam laidavimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo,
bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.
Raštas sudarytas 20__ m. _______ __ d.
Draudikas
____________________________________________
(Atstovo pareigos, vardas, pavardė)
____________________________________________ A.V.
(Atstovo parašas)
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Priedas Nr. 5

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas
[Data]
Rangos sutarties numeris:
Statybvietės adresas:
Užsakovas – VšĮ Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1
punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas]
Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį.
Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.
Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už
kurią Rangovas nėra atsakingas:
1.
2.

Priedai:
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.
Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________

Data

Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________

Data
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VILNIAUS ŠV.TERESĖS BAŽNYČIOS, BASUJŲ KARMELITŲ
VIENUOLYNO PASTATŲ IR GYNYBINIŲ STATINIŲ ANSAMBLIS (.k. 748)

ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS,
GAILESTINGUMO MOTINOS KOPLYČIA ( k. 27324 )
Aušros vartų g.14, Vilnius
Vilniaus senamiestis –kult.pam. u.o.k. 16073

PAPRASTASIS REMONTAS
BYLOS DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.
1

Lapo
žymuo
2

Pavadinimas
3

P Psl. sk.

Psl.nr.

4

5

TEKSTINĖ DALIS
1.

Titulinis lapas

1

1 psl.,

2.

Bylos dokumentų ir brėžinių žiniaraštis

1

2,3 psl.,

11

,

Nuosavybės dokumentai – žiūr. Bendrąją dalį A 2018-61

3.

TDP, TPD BD
Projektavimo užduotis.Techninės

4.

žiūr. Bendrąją dalį A 2018-61 TDP, TPD BD
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5.

Specialieji paveldosaugos reikalavimai

3

4 - 7 psl.,

6.

Aiškinamasis raštas

5

8 - 12 psl.,

7.

Techninės specifikacijos

8

13-20 psl.,

8.

PV ir PDV kvalifikacijos atestatai

2

21-23 psl.,

9.

NKP apsaugos specialistų atestatai

2

23-24 psl.,

BREŽINIAI
10.

SP-1

Situacijos schema pirmojo aukšto lygyje

1

25 psl.,

11.

SA-1

Pirmo aukšto planas M 1:100

1

26 psl.,

12.

SA-2

Antro aukšto planas M 1:100

1

27 psl.,

13.

SA-3

Fasadas iš Aušros vartų gatvės M 1:100

1

28 psl.,

14.

SA-4

Kiemo fasadas M 1:100

1

29 psl.,

15.

SA-5

Atkūrto tūrio stogo planas M1:100

1

30 psl.,

16.

SA-5

Atkūrto tūrio stogo planas M1:100 (Laida A)

1

31 psl.,

17.

SA-6

Pamatų planas M 1 : 100

1

32 psl.,

18.

SA-6

Pamatų planas M 1 : 100 (Laida A)

1

33 psl.,

19.

SA-7

Pjūvis 1-1 M 1: 50

1

34 psl.,

20.

SA-8

Pamatų pjūvis 4-4 M 1: 25

1

35 psl.,

21.

SA-9

Pjūvis 2-2 M 1: 50

1

36 psl.,

22.

SA-10

Lifto šachtos duobės armavimas

1

37 psl.,

23.

SA-11

Karkasai K-1 – K-4 M 1:12,5

1

38 psl.,

24.

SA-12

Pirmo aukšto mūrijimo planas M 1: 50

1

39 psl.,

25.

SA-13

Antro aukšto mūrijimo planas M 1: 50

1

40 psl.,

26.

SA-14

Pirmo aukšto pardangos įrengimas M 1: 50

1

41 psl.,

27.

SA-15

Arkinė sąrama S-1 M 1:25

1

42 psl.,

28.

SA-16

Sąrama S-2 M 1: 50

1

43 psl.,

29.

SA-17

Sąrama S-3

M 1: 50

1

44 psl.,

30.

SA-18

Gegnių planas M 1:25

1

45 psl.,

31.

SA-19

Stogo pjūvis, mazgai, medžiagų žiniaraštis

1

46 psl.,

32.

SA-20

Durys DL 1 M 1:20

1

47 psl.,

33.

SA-21

Durys D-2 M 1:20

1

48 psl.,

34.

SA-22

Durys D 3 M 1:20

1

49 psl.,

35.

GŽ-1

Durų ir langų žiniaraštis

2

50-51 psl.,

36.

DMŽ

Darbų kiekių ir medžiagų žiniaraštis

3

52-54 psl.,

PV A.Samukienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Projektas parengtas pagal VŠĮ Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos Užduotį projektavimui
(užduotis pridedama – 5 psl. ) ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus
skyriaus 2017-02-14 Specialiuosius paveldosaugos reikalvimus Nr.EV-76
PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS
Rengiant projektinę dokumentaciją paprastąjam remontui - Vilniaus šv.Teresės bažnyčios,
basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ir gynybinių statinių ansamblyje – u.o.k. 27322, 27323, 27324,
27325, remiamasi kultūros paminko registre apibrėžtais reikalavimais
Darbų apimtis – švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo motinos koplyčios – k. 27324, - koplyčios
ir pagalbinių patalpų su laiptais remontas, įrengiant lkeltuvą/ liftą neįgaliesiems patekimui į koplyčią.
Išanalizuota atlikta tyrimų bei projektinė medžiaga ir ja naudotasi tvarkybos darbų
dokumentacijos rengime

I.

TYRIMAI:

1.
Aušros vartų, koplyčios, ir pastatų Aušros vartų g.21 (13) ir Bazilijonų g 14
ISTORINĖ APYBRAIŽA– autorė S.Gasperavičienė, 1993 m.,
Paminklų restauravimo projektavimo institutas” 2.

AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA VILNIUJE AUŠROS VARTŲ G.12

ARCHITEKTŪRINIAI TYRIMAI, atliko - B.Gudynaitė, 1993 m., Vilnius

3.
Kulto pastatai ir jų vietos Vilniaus mieste, katalikų bažnyčių ir vienuolynų
istorijos apybraižos - 3 tomas. Autorius R.Firkovičius , 1993 m.Vilnius
4.
AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA, VARTAI, TARPUVARTĖ IR GYNYBINĖ SIENA
Polichrominiai tyrimai ir spalvinio sprendimo pasiūlymai –
Autorė a. Kaušinienė, 2001m., AB ”Paminklų restauravimo institutas”
5.
AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA
Polichrominiai tyrimai ir spalvinio sprendimo projektas
Autorė I Bėčienė, 2001m., AB ”Paminklų restauravimo institutas”
6.
AUŠROS VARTAI, ŠVČ. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS KOPLYČIA 27324
Papildomi architektūros tyrimai
–autorius R Zilinskas, 2017m., UAB „ATODANGOS”
7.
AUŠROS VARTŲ G.14, VILNIUS
Inžinierinai tyrinėjimai (konstrukciniai tyrimai)
parengė J.Šaltenis, 2017m.
8.
AUŠROS VARTŲ G.14, VILNIUS
Atskirų konstrukcijų tyrimai ir būklės vertinimas (žvalgomieji tyrimai). Dabartinė padėtis
parengė J.Šaltenis, 2017m.
II.
PROJEKTINĖ DOKUMENTACIJA
1. 2016.12 - UAB SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI”

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI - Avarinės grėsmės pašalinimas, remontas, restauravimas,
konservavimas -(statybos rūšis). Projekto dalis - taikomųjų tyrimų dalis, architektūrinė dalis,
konstrukcijų dalis
Dokumentacija suderinta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros minisiterijos Vilniaus
skyriuje – vyr.specialistė L.Černiauskiene –2017-02-27 Nr.27-PP.
2. 2016.12 - UAB „VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA” kartu su
UAB ’ SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI”
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI - Statinio architektūra, šildymas vedinimas, vandentiekis,
nuotekos, garso ir vaizdo sistemos.
Dokumentacija suderinta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus
skyriuje - vyr.specialistė L.Černiauskiene –2017-02-27 Nr.26-PP.

3. 2017.02 - UAB „ARCHINOVA”
„Vilniaus švč M.Marijos Gailestingumo Motinos koplyčios, zakristijos ir laiptinės priestato
tvarkybos darbų – restauravimo, pritaikant Jono Pauliaus II kelio kūrimo, turizmo ir žmonių su negalia
poreikiams, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.
Dokumentacija suderinta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus
skyriuje - vyr.specialistė L.Černiauskiene –2017-02-27 Nr.58-PP.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Kopyčios, zakristijos ir laiptinės priestato tvarkybai UAB „ARCHINOVA” parengtuose
projektiniuose pasiūlymuose pateikta išsami istorinė analizė, ir esamos padėties įvertinimas.
Pasiūlymuose pateikiami sprendiniai, užtikrinantys planuojamą saugų ir patogų žmonių su
negalia patekimui į Aušros vartų koplyčią.
Remiantis atliktais tyrimais, ir atkurus kiemo pusėje buvusios zakristijos tūrio dalį šioje erdvėje
numatoma įrengti keltuvą žmonėms su negalia. Iš Aušros vartų gatvės pusės esamoje dab. laiptinės
sienoje atidengiama anga ir įrengiamos durys pagal architekto R.Zilinsko architektūros tyrimų
medžiagą.
Zakristijos tūrio atkūrimui ant esamų pamatų kiemo pusėje siūloma naudoti įstiklintas pokštumas,
užtikrinant pagrindinėje laiptinėje esančių dviejų langų funkcionavimą – “antra šviesa”. Atkuriamo
priestato vakarinė dalis mūrijama, apgaubiant projektuojamo keltuvo/ lifto įstiklintą erdvę.
Atkūrus zakristijos buvusį tūrį, numatoma galimybė patekti į kiemą. Kiemo altitudė su
projektuojamu grindų lygiu leidžia tai padaryti be didelių pastangų. Įrengiant nuogrindą visu kiemo
laiptinės fasado perimetru žemės paviršius prie projektuojamo išėjimo nukasamas minimaliai.
Nuo Aušros vartų gatvės pusės iškilęs mūro fragmentas atitolęs trimis metrais, ir neigiamo
vizualinio poveikio neturės.
Atidengus buvusių durų angą iš Aušros vartų gatvės pusės, siūloma praplatinti vidinėje sienoje
esamą dabar užmūrytą angą iki reikiamų gabaritų, leisiančių vėžimeliui žmonių su negalia pravažiuoti.
Kiemo pusėje esanti išlikusi trijų – buvusi keturių tarpsnių arkada istorijos bėgyje visada buvo
atvira. Jos antrąjame aukšte buvo zakristija prie koplyčios, tačiau XIX amžiuje ji buvo rekonstruota

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS
I.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
STR 2.01.01 (1): 2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas”
STR 2.01.01 (2): 2005 „Esminiai statinio reikalvimai. Gaisrinė sauga”
STR 2.01.01 (3): 1999 „Esminiai statinio reikalvimai. Higiena, sveikatas, aplinkos
apsauga”
STR 2.01.01 (4): 2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
STR 2.01.01 (5): 2008 „ Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo”
STR 2.01.06: 2008 „Statinio projektavimas”
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų reglamentai”
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas”
LR ĮSTATYMAI
Lietuvos respublikos statybos įstatymas ( žin.,1996, Nr.32-788:2001, Nr.101-3597
Lietuvos respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr.100-22612001,
Nr.55-1948)
Lietuvos respublikos civilinis kodeksas (Žin.,2000, Nr.74-2262)

KONSTRUKTYVINIAI SPRENDINIAI
Konstruktyvinė projekto dalis parengta atsižvelgiant į architektūrinės projekto dalies priimtus
sprendinius, esamų laikančių konstrukcijų būklę ir galimybė jas panaudoti naujai paskirčiai.
Projektuojama keltuvo/lifto neįgaliesiems šachta su 1,06m gylio prieduobe ir koridoriumi prie lifto,
užstatant buvusį zakristijos tūrį.
Pamatai
Lifto šachtos prieduobei įrengti demontuojami esami, ankstesnio užstatymo, nebesaugomi pamatai
ir išlikęs sienos fragmentas, kurie pagal šachtos duobės geometriją ir liftų šachtų įrengimo reikalavimus
negali būti panaudojami.
Prieduobė įrengiama monolitinio gelžbetonio naudojant betoną C 20/25, armuojant karkasais sienas
ir dugną. Karkasų gamybai naudojama armatūrą ø 10 S400 ir ø 8 S400. Žiųr. brėž. SA-10 ,11.
Kiemo galerijoje, atkuriant buvusi grindų lygį ir tik minimaliai atkasant kiemo pusės, per ilgą laikotarpį
nuo žmonių veiklos, priaugusi žemės sluoksnį. Tarp atkurto grindų ir kiemo žemės lygių skirtumo
projektuojami fibo pamatų blokelių sistemos pamatai. Pamatų viršus apsaugomas granito plokštėmis.
Sienos
Lifto šachtos sienos - 25cm storio silikatinių plytų mūras su siūlių rievėjimu iš šachtos vidaus pusės,
dažomos derinant spalvą su autoriumi. Šachtos sienose lifto įrangos tvirtinimui įdėtinių detalių kiekis ir
išdėstymas bus tikslinamas parinkus lifto tiekėją.
Vidinė lifto šachtos siena 8mm storio grūdinto stiklo su į abi puses automatiškai atsidaromomis
durimis.
Koridoriaus sienos, fibo 5 MPa blokelių, 20cm storio mūro. Visas užstatymo sienų mūras apšiltinamas
10cm storio NEOPORO EPS-70 šilumos izoliacinėmis plokštėmis, apmūrijamos keramikinių plytų mūru ir
nutinkuojamos. Sluoksniuotas mūras, kas trečia eilę surišamas stikloplasčio ryšiais. Perdangai ir stogo
konstrukcijoms atremti projektuojamos g/b standumo ruožai. Sąramų atramoms įrengiamos atraminės g/b
plokštės.
Sąramos
Atkartojant ankstesnės arkados fasado angų ritmą, prie lifto šachtos projektuojama arkinė įstiklinta
anga. Arka mūrijama pilnaviduriu M 100 ant skiedinio markes 25 plytų mūro. Virš arkos sluoksniuotas mūras
armuojamas tinklu. Žiūr. brėž. SA-8.
Kertant esamą mūrą, projektuojamos dvi durų angos, pirmame aukšte, žiūr. brėž. SA-10
ir antrame aukšte arkinė anga žiūr. brėž. SA-9. Sąramų įrengimui naudojami valcuoto plieno loviai
[ nr. 16, 14, 10 ir juostinis plienas. Kertant mūre angas laikomasi saugos darbų taisyklėmis.
Stogas
Atkuriamojo statinio tūrio vietoje projektuojamas dvišlaitis medinių laikančiu konstrukcijų sistemos
apšiltintas stogas, dengtas vario skarda. Stogo pagrindinėms konstrukcijoms (gegnėms, ilginiams sijoms,
statramsčiams, spyriams, templėms) įrengti naudoti A rūšies medieną. Grebėstams, paklotui, mūrlotams,
gulekšniams naudoti B klasės medieną. Mediena apdorojama antiseptiku „Asepas-2 ir antipirenu
„Flamasepas-2, arba analogiškais.
Lietaus vandens nuvedimui projektuojama latakų ir lietvamzdžių sistema.

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (SPECIFIKACIJOS) BEI NURODYMAI

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TS.1
Šv. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčios laiptinės ir pagalbinių patalpų
paprastojo remonto, įrengiant neįgaliųjų keltuvą/liftą Aušros vartų 14, Vilnius, (27324) projekto
techninių specifikacijų bendroji dalis. Ši techninė specifikacija apima būtinas projekto sprendinių
įgyvendinimo sąlygas, reikalavimus projekto statybos dokumentų parengimui, bendruosius
reikalavimus statybos produktams, statybos užbaigimo procedūras.
Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos
visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei
reguliavimai pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui. Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo
dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai būtų
lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui.

1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS
TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI
Darbai pradedami ne anksčiau negu gavus statybos leidimą. Darbai vykdomi pagal darbo
projektą. Statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą, įstatymų, Vyriausybės nutarimų,
teritorijos planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio
saugos dokumentų reikalavimus, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę
priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus
reikalvimus, įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos
taisykles, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, šios priežiūros dalies vadovų, statinio
techninės priežiūros vadovų nurodymus.
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius
reikalavimus. Visi įrengimai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis,
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.
Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir
taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti
priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu.
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Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti
užsakovui išpildomuosius brėžinius su visais statybos metu įneštais pakeitimais, papildymais ir
patikslinimais natūroje.
Statybos darbų eiga nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti turi būti aprašoma
statybos darbų žumale, kuris yra privalomas. Į žurnalą įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių
atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.
PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS
I.
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI
PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės”
PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės”
PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės”
PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys”
PTR 2.02.03:2006 „Plytų mūras.Bendrieji reikalvimai”
PTR 2.02.01:2006 „Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalvimai”
PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba”
PTR 2.02.03:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai”
PTR 2 06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų
paviršių tvarkyba” “
PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba”
PTR 2.02.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis
priemonėmis”
PTR 2 04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba”
PTR 2.04.01:2006 “Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai”
PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo
dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai”
PTR 4.01.01:2007 „Medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų
medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai”
PTR 4.01.12:2007 „Tinko tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir
darbo sąnaudų normatyvai”
PTR 4.01.13:2007 „Dažymo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų,
mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai”
PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų
skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos”
PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba”
II.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
STR 2.01.01 (1): 2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas”
STR 2.01.01 (2): 2005 „Esminiai statinio reikalvimai. Gaisrinė sauga”
STR 2.01.01 (3): 1999 „Esminiai statinio reikalvimai. Higiena, sveikatas, aplinkos
apsauga”
STR 2.01.01 (4): 2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
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STR 2.01.01 (5): 2008 „ Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo”
STR 2.01.06: 2008 „Statinio projektavimas”
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų
reglamentai”
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas”
LR ĮSTATYMAI
Lietuvos respublikos statybos įstatymas ( žin.,1996, Nr.32-788:2001, Nr.101-3597
Lietuvos respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr.100-22612001,
Nr.55-1948)
Lietuvos respublikos civilinis kodeksas (Žin.,2000, Nr.74-2262)

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS
Statybos rangovas ir subrangovai turi atitikti STR 1.02.06:2012 ir STR 1.02.07:2012
pateiktus reikalavimus. Objekto statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai.
Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų
kokybės kontrolės sistemos dokumentus, personalo kvalifikacinius reikalavimus darbams
nekilnojamose kultūros vertybėse.
Tvarkomuosius paveldosaugus darbus turi atlikti ir jiems vadovauti nustatyta tvarka
atestuoti nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos specialistai.
SAUGAUS DARBO, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMŲ DARBO
HIGIENOS SĄLYGŲ STATYBVIETĖJE IR STATOMAME STATINYJE UŽTIKRINIMO
REIKALAVIMAI, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA STATYBOS METU
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti LR darbo saugos ir darbo
higienos reikalavimus.
Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo gaisrinę saugą pagal LR galiojančių teisės
aktų reikalavimus.
Rangovas, vykdydamas darbus, privalo statybos procese laikytis saugomų želdinių
apsaugos režimo ir tvarkos.Rangovas privalo saugoti statybos teritorijoje esančius želdinius,
neplūkti ir neardyti augalinio žemės paviršiaus po medžiais arčiau kaip 4 m nuo medžių lajų
projekcijų važinėjant transporto priemonėmis, sandėliuojant medžiagas bei įrenginius, statant
įvairios paskirties laikinus statinius.
Rangovas privalo pavienius medžius, esančius statybos zonoje iki darbų pradžios aptverti
mediniais skydais arba lentomis. Aptvaras turi būti 1,8-2 m aukščio trikampis, jo kraštinės ne
arčiau, kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, o kampuose įkalti kuolai ne sekliau,kaip 0,5 m. Baigęs
statybos darbus Rangovas privalo išvežti iš teritorijos statybos atliekas, šiukšles ir nereikalingą
gruntą.
Statybos darbai turi būti vykdomi ir statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos ir
aksploatavimo metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos
pradžios, galės būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių
statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.
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KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI
Ši specifikacija turi būti skaitoma kartu su kita projektine dokumentacija. Jei projekto
dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma pagal STR
1.05.06:2010. Rangovas turi atkreipti projektuotojo dėmesį į visus didesnius neatitikimus, kad būtų
nuspręsta dėl tolimesnių veiksmų.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO STATYBOS DOKUMENTŲ
PARENGIMUI
REIKALINGI TYRIMAI
Žemės kasimo darbai vykdomi su archeologo priežiūra, archeologinių tyrimų pobūdį ir
apimtį turi nustatyti atestuoti specialistai.
BŪTINI PARENGTI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI
Darbai vykdomi pagal darbo brėžinius, kurie privalo atitikti TP sprendinius ir technines
specifikacijas. Darbo brėžinių apimtis ir detalumas tikslinami vykdant darbus. Brėžiniai turi būti
derinami su užsakovu ir tik tada perduodami vykdymui.
RANGOVO PARENGTŲ PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ DERINIMO SU
PROJEKTUOTOJU IR STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVU ATVEJAI IR
TVARKA
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis,
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.
Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu.
Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti
užsakovui išpildomuosius brėžinius su užrašu "TAIP PASTATYTA", su visais statybos metu
sutartais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais natūroje.
NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ APIFORMINIMUI
Projekto dokumentacija turi būti rengiama lietuvių kalba.
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis
techniniame projekte pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai
turi būti lietuvių kalba.
Egzempliorių skaičius ir skaitmeninio bylos egzemplioriaus poreikis nurodomas sutartyje
dėl darbo projekto rengimo.
PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ KEITIMO GALIMYBĖS, TVARKA IR ĮFORMINIMAS
Jei darbų metu aptinkamos naujos objekto vertingosios savybės, projektas koreguojamas
teisės aktų nustatyta tvarka. Techninio projekto sprendiniai tikslinami darbo brėžiniuose.
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO
STATYBVIETĖJE TVARKA
NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ
PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS
REIKALAVIMAMS, GALIMYBĖ IR SĄLYGOS KEISTI ANALOGIŠKAIS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31d. įsakymu Nr. D1160 bendrose specifikacijose nurodomi medžiagų bei gaminių techninius rodiklius norminantys
dokumentai, produktų standartai, techninės specifikacijos, reglamentai. Medžiagos ir gaminiai
privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti nurodytus arba neblogesnius techninius ir
kokybės rodiklius.
Kitos medžiagos ir gaminiai, neaprašyti techninėse specifikacijose, parenkami pagal teisės
aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus, tinkamų pagal numatomą paskirtį techninių ir
estetinių charakteristikų, jas derinant su Projekto vadovu ir Projekto dalies vadovu.
NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS
Draudžiama naudoti nesertifikuotus, turinčius asbesto ar kitų nuodingų sudėtinių dalių
medžiagas ir gaminius.

STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ KOKYBĘ ĮRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės
reikalavimus. Jų įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.
Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba
jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą,
atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o indentifikacija turi būti visiškai aiški.
STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) KOKYBĖS KONTROLĖ
Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami
arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.
STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) PAVYZDŽIAI, JŲ APROBAVIMO
TVARKA
Rangovas prieš naudodamas medžiagas turi pateikti medžiagų katalogus, standartų
dokumentus ir, projektuotojui ar užsakovui nurodžius, medžiagų pavyzdžius. Estetinį vaizdą
lemiantys gaminiai ir medžiagos iki darbų pradžios turi būti pateikiami Užsakovui, Statinio statybos
techniniam prižiūrėtojui, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir Statinio architektui, bei
gautas jų patvirtinimas.
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STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) GABENIMO, SAUGOJIMO
SĄLYGOS
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai
uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra
birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su
tinkamais dokumentais.
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas
yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti
pateikiamos prekių tiekėjui.
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė.
Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų
galiojančių nuorodų.
Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose,
sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta
teisingai ir lengvai patikrinamas. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos
statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių
nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas.
STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS.
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi prašyti projekto vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu
lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo
kompensuoti Rangovas.
DARBŲ KOORDINAVIMAS.
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais.
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto.
Darbų eiliškumas turi būti sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų
kokybei.
Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti
Užsakovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki
darbų užbaigimo.
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius
projekto priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant
sekančias konstrukcijas ar darbus.
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų
metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego,
ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.
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PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir Statinio statybos techninį prižiūrėtoją,
kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš pradedant tolimesnius darbus ar
įrengiant konstrukcijas.
LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMŲ TVARKA
Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti projekto
vykdymo priežiūros vadovas ir statybos techninės priežiūros vadovas. Bandymų ir pavyzdžių
aprobavimo būdai turi būti suderinti su techniniu prižiūrėtoju.
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti
tik dalyvaujant Užsakovo atstovui. Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir esant poreikiui pristatomi
suinteresuotoms šalims susipažinimui. Jei rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose ,
Rangovas nedelsdamas privalo pranešti visoms suinteresuotoms šalims. Jei rezultatai
nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugomo faktorių atžvilgiu, kurie turi
esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti visas
suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo.
Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui
ar jo atstovui ir Inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip to reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios
žinybos. Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir
darbas turi būti suteikiami Rangovo.

6. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS
UŽBAIGIMĄ
RANGOVO IR SUBRANGOVŲ RENGIAMA DOKUMENTACIJA
Baigiant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų
pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės
institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais.
Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti
objekto pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai.
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių
dokumentų rinkinius:
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos
ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas.
- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai ir medžiagoms.
- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais.
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei
įrengimams.
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Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti
užsakovui išpildomuosius brėžinius su užrašu "TAIP PASTATYTA", su visais statybos metu
įneštais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais natūroje.
STATYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI
Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas
LR Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947),
detalizuoja statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo [6.2] 24 straipsnyje.
Reglamente nustatytos procedūros, kurias atlikus surašomas Statybos užbaigimo aktas ar
Deklaracija apie statybos užbaigimą. Aktas pasirašomas, Komisijos nariams bendru sutarimu
nusprendus, kad faktinių statinio rodiklių nukrypimai nuo statinio projekte nurodytų bendrųjų
statinio rodiklių yra neesminiai.
Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą
pagal STR 1.11.01:2010 .“Statybos užbaigimas”, o Užsakovas kviečia komisiją statinio pripažinimo
tinkmau naudoti procedūrai atlikti ir aktui pasirašyti. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai
ir defektų taisymas. Tie kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį,
turi būti registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami
neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio Statybos užbaigimo akto
reikalavimus.
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart.
Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi
būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos
galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir
susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.
Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateikiamų
kontrakte.
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir
baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką.
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.
Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.
Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos
Respublikos statybos įstatymą.
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SK-1

SK-1

VILNIAUS ŠV.TERESES BAŽNYČIOS, BASŲJŲ KARMELITŲ VIENUOLYNO
IR GYNYBINIU STATINIŲ ANSAMBLIS (k.748)
Vilniaus senamiestis – u.o.k.16073
Aušros vartų g.14, Vilnius
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS KOPLYČIA (k.27324)
PAPRASTASIS REMONTAS
A-2018–61 TDP. DMŽ

Eil.
Nr.

Pozicijo
s Nr.

Aprašymas

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

Pamatų įrengimo darbai
Pamatų įrengimo darbai pagal brėž. SA-6, 8
Žemės darbų kiekiai įtraukti į
tvarkybos darbų projektą

1

Žemės darbai

2

Skaldos sujudinto grunto tankinimui

m3

0.85

3

Betono C12/15

m3

0.50

FIBO sistemos pamatų įrengimas

m3

6.00

4

FIBO sistemos pamato pagrindo plokštės
(500x185)mm

m3

0.13

Prie lifto šachtos

5

ø12 S400

kg

22,2

Pamatų blokelių armavimui

6

ø10 S400

kg

30,85

Fibo sistemos Bi armatūra, kas 3 eilės

7

Betono C20/25

m3

4.80

Fibo blokelių ertmės užpildymui

8

Pamato hidroizoliacijos

m2

13.00

2sl. karštos bituminės mastikos

9

Pamato ir cokolio šilumos izoliacijos
įrengimas STYROFOAM 250

m3

2.80

15cm storio, 1m gylio

10

Apsauginės membranos įrengimas

m2

13.00

11

Cokolio tinkavimas ant sintetinio tinko

m2

6,60

12

Horizontali hidroizoliacija

m2

10.00

išlyginamojo betono sluoksnio
įrengimas po juostiniais pamatais
Fibo blokeliai 300mm pločio
armuojami armatūriniais strypais,
užtrinamos blokelių poros, įrengiama
šilumos ir hidroizoliacija

Lifto šachtos duobės įrengimas pagal brėž. SA-10, 11
13

Karkasų virinimas

14

Armatūrinio plieno ø10 S400,

15

Armatūrinio plieno ø8 S400

16

Armatūrinio plieno ø10 S400

17

Armatūrinio plieno ø8 S400

18

Armatūrinio plieno ø10 S400

19

Armatūrinio plieno ø8 S400

20

K-1-K-4

vnt

67

kg

51,651

kg

12,690

kg

13,234

kg

5,395

kg

19,222

kg

5,642

Armatūrinio plieno ø10 S400

kg

42,679

21

Armatūrinio plieno ø8 S400

kg

14,22

22

Armatūrinio plieno ø8 S400

13

kg

35,326

23

Armatūrinio plieno ø8 S400

14

kg

13,656

24

Armatūrinio plieno ø8 S400

15

kg

12,516

K-1

K-2

K-3

27 vnt

13vnt

14vnt

13vnt
Sienų horizontali armatūra
Dugno armavimo atskiri strypai
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26
27

Armatūrinio plieno ø8 S400

Betono C20/25 prieduobio sienų
betonavimui
Betono C20/25 prieduobio dugno
betonavimui

16

kg

2,072

17

Iš viso: plieno

18

m3

1,59

19

m3

0,78

Kampų stiprinimo strypai
0,238t.

28

Ritininė hidroizoliacija

20

m2

5,60

Dugno izoliavimui

29

„

21

m2

1030

Sienų izoliavimui
Paruošiamojo sl. įrengimui

30

Betono C12/15

22

m3

0,58

31

Skaldos sujudinto grunto tankinimui

23

m3

0,60

32

Šilumos izoliacijos STYROFOAM

24

m3

0,42

33

Smėlio

25

m3

0,32

34

Esamos plytų mūro sienos demontavimas

m3

0,90

10 cm storio prieduobio sienų
šiltinimui
Deformacinio tarpo tarp esamo
pamato ir lifto duobės užpildymo
Prie lifto šachtos

Sienos pagal brėž. SA-7, 9
35

3-jų sluoksnių sienų mūrijimas surišant
mūrą stikloplasčio ryšiais

m3

18,00

Lifto šachtos sienos. 25cm silikatinių
plytų mūras + 10cm Neoporas EPS
70+ skylėtu plytų mūras 12cm

36

Silikatinių plytų mūras

m3

9,33

25cm storio

37

Neoporas EPS 70

m3

3,73

10cm storio

38

Skylėtu plytų mūras

m3

4,50

12cm

39

3-jų sluoksnių sienų mūrijimas surišant
mūrą stikloplasčio ryšiais

m3

9,02

20cm Fibo blokelių + Neoporas EPS
70+ skylėtu plytų mūras 12cm

40

Fibo blokelių 5 MPa

m3

4,60

20cm storio

41

Neoporas EPS 70

m3

2,76

14cm storio

42

Skylėtų plytų mūras

m3

2,40

12cm storio

43

Karnizo gembės Halfen detalė

19

m

13,00

HIT-BF sistema, 10vnt. po 1m ir 4
kampiniai

44

Karnizo armavimui armatūros

20

kg

24,6

Ø 8 S400, kas150mm, l=70cm

45

Karnizo armavimui armatūros

21

kg

9,3

Ø 6 S500, kas150mm

46

Armatūros standumo juostai

22

kg

15,00

Ø 8 S400

47

Betono C20/25

23

m3

1,00

G/B juostai ir karnizo plokštei

48

Sienų tinkavimas kalkiniu skiediniu

m2

58,00

Naujai mūrijamos lauko sienos

49

Sienų tinkavimas kalkiniu skiediniu

m2

22,50

Naujai mūrijamos vidaus sienos

Sąramos pagal brėž. SA-15, 16, 17
50

Arkinės 250mm aukščio mūro,
( 193cm angos pločio, R=990mm )
sąramos įrengimas, brėž. SA-

51

S-1

Arkinė sąrama mūrijama pilnavidurių
M 100 markės plytų, skiedinio markė
25.
Sąramos S-1 atraminės pėdos
plokštės

vnt.

1

Betono C20/25

m3

0,05

52

Armatūros tinklams Ø 4 S500

kg

1,02

„

53

Armatūros tinklams Ø 4 S500

kg

4,11

Virš arkinės sąramos mūro armavimui

54

Pilnavidurio plytų mūro M100

m3

0,40

Arkinės sąramos mūrijimui

55

Arkinės sąramos esamoje sienoje
įrengimas; angos plotis 1160mm, arkos
R=670mm; brėž. SA-

56

Plieno [ 14, l=1660mm

S-2

vnt

1

1

kg

20,418

Mūre kertamos vagos plieno
profiliams į sieną įtvirtinti, suveržiama
varžtais. Sąrama apvyniojama tinklu ir
nutinkuojama
Profiliuose gręžiamos skylės
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Lapas

Lapų

2

5

57

Plieno [ 10, l=1660mm

2

kg

14,259

58

Juostinio plieno – 50x5

3

kg

5,889

Loviniams profiliams tarpusavį
suvirinti

59

Juostinio plieno – 140x10

4

kg

10,550

Sijų atraminės plokštės

60

Įdėtinės detalės

ĮD-1

vnt

2

61

Juostinio plieno – 100x8

6

kg

17,71

62

Juostinio plieno – 100x8

7

kg

3,233

63

Armatūros tinklui Ø 4 S500

8

kg

3,78

64

Varžtai Ø 12, l=630mm,4vnt

9

kg

2,60

65

Mūrvinė

10

vnt

4

66

Mūro demontavimas

m3

3,1

67

Sąramos tinkavimas

m2

2,50

68

Angokraščių tinkavimas ant tinklo

m2

3,00

69

Sąramos įrengimas esamoje mūro sienoje
; brėž. SA-16

70

S-3

vnt

1

Plieno [ 16, l=2000mm

1

kg

28,40

71

Plieno [ 10, l=2000mm

2

kg

17,18

72

Juostinio plieno – 50x5

3

Kg

7,067

73

Juostinio plieno – 140x10

4

kg

10,55

74

Varžtai Ø 12, l=630mm,4vnt

5

kg

2,60

75

Sąramos tinkavimas ant tinklo

m2

2,90

76

Angokraščių tinkavimas ant tinklo

m2

2,94

77

1SR 12-3

vnt

3

78

Esamo mūro demontavimas

m3

3,82

S-4

„

Arkai formuoti
Juosta išlenkiama R=670mm

Mūre kertamos vagos plieno
profiliams į sieną įtvirtinti, suveržiama
varžtais. Sąrama apvyniojama tinklu ir
nutinkuojama,

Brėž. SAĮrengiant durų angas

Perdangos įrengimas, brėž. SA-13
79

Betono perdangos 16cm storio , armuotos
plieno tinklais įrengimas

80

Ø10 S400

81

Ø6 S400

82

Betono C 20/25

83

m2

8,20

kg

40,265

kg

10,017

m3

1,34

8Ø6 S240; ankeriai , 3vnt

kg

0,948

84

Betono C 20/25

m3

0,20

85

Ø10 S400

T-2
1

kg

6,96

86

Ø6 S240

2

kg

1,101

T-1

6

Tinklas Ø10 S400/ Ø6
S400/ 150/ 200

Standumo juostos po perdanga
įrengimas

Lifto šachtos plieninio karkaso siena pagal brėž. SA-7
87

Plieninių konstrukcijų lifto šachtos
pertvaros įrengimas

88

□ 100x120x4

1, 2, 3

kg

89

□ 100x100x4

4, 5, 6

kg

m2

14,00
172.12

EN10219

77,22

A - 2018 – 61 TDP.DMŽ

Lapas

Lapų

3

5

90

□ 140x140x5

7, 8

kg

68,31

Lifto tvirtinimui viršutiniame aukšte

91

L100x4

9

kg

2,344

Plieninio karkaso mazgų sujungimui

92

Ø6 S240

10

kg

2,556

Kabliai linui tvirtinti prie perdangos

93

Inkarinių varžtų

11

vnt

12

94

Įdėtinių detalių į šachtos dugną

12

kg

20,00

95

Grūdinto stiklo δ=8mm

13

m2

14,00

Berėmio stiklo pertvarai su
stumdomomis į abi puses durimis (
2vnt )

m2

2,43

(550x4402x60)mm; 0,146 m3

Palangės
96

Granito plokščių lauko palangė

97

„

m2

2,48

(550x4510x60)mm; 0,149 m3

98

„

m2

1,05

(550x1900x60)mm; 0,063 m3

99

„

m2

0,465

(245x1900x60)mm; 0,03 m3

m2

0,465

(245x1900x40)mm; 0,019 m3

100

Vidaus palangė

Stogo įrengimo darbai pagal brėž. SA-18, 19
101

Esamos vario stogo dangos demontavimas

m2

13,00

102

Dvišlaičio, medinių konstrukcijų, stogo
įrengimas. Stogo konstrukcija apšiltinta.

m2

24,00

Priduodamas į tauriųjų metalo laužo
supirktuvę
Mediena impregnuota antiseptikais ir
antipirenais.

Medienos išeigos
103

Mūrlotas (100x100)mm

1

0,11

104

Gegnės (150x50)mm

2, 3

m3

0,30

105

Gegnės (150x70)mm

4

m3

0,15

106

Lentų paklotas (120x25)mm

5

m3

0,06

Tvirtinamas prie sienos inkariniais
varžtais

Plotas 19,00m2

Kitos medžiagos
107
108
109

Inkariniai varžtai mūrlotui tvirtinti,
(L=250
Gegnių tvirtinimo detalių,
SPF-170R
Perforuota plokštė PN15/100/200. Kraigo
sujungimui

6

kg

12.52

7

vnt

80

Tvirtinama iš abiejų pusių

8

vnt

14

Tvirtinama iš abiejų pusių

110

Vinys STT ø4x50

9

vnt

570

111

Antikondensacinė plėvelė

10

m2

35,00

112

Vėjo izoliacija ISOVER VKL, 13mm

11

m2

29,00

113

Garo izoliacija ISOVER vario
KM dupliex

12

m2

29,00

114

Šilumos izoliacija ISOVER KL-33

13

m3

6,00

115

Gipso kartonas, priešgaisrinio

14

m2

16,00

116

Vario stogo dangos įrengimas

15

m2

37,00

117

Lietaus vandens nuvedimo latakai

16

m.t.

10,00

118

Suapvalintas latakas, R=1m

17

m.t.

1,50

18

m.t.

13,50

119

Lietvamzdžiai Ø 80mm

Siūlės klijuojamos

Ant plieninio karkaso

Ø 100mm, su dviem piltuvais ir
tvirtinimo elementais

su tvirtinimo elementais,13vnt

Lauko durys LD-1 pagal brėž. SA-20
120

Ąžuolinės lentos

m2

3,72

15cm x 2cm lentos
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Lapas

Lapų

4

5

121

Ąžuolinė durų stakta

m3

0,46

122

Apšiltinamoji medžiaga

m2

1,60

3 cm storio

123

juodo plieno apkaustai

m

5,61

4 cm x 0,2 cm

124

Juodo plieno durų varčios krašto apkaustai

m

9,62

6 cm x 0,2 cm

125

Dekoratyvinės juodo plieno kniedės

Vnt.

66

126

Plieninė plokštė

m2

0,36

127

Juodo plieno rankena-žiedas

Vnt.

2

128

Juodo plieno vyriai

Vnt.

3

129

Sandarinanti juosta

m

5,74

130

Kalkinio tinko apvadas ir išorinis
angokraštis

m3

0,34

Pavado ir išorinio angokraščio dažymas

m2

131

1,85

Ø 2 cm
2 vnt po 0,18 m2
Žiedo Ø 15 cm. Žiedo skerspjūvio Ø
1,5 cm

Dažoma vandens garams ir
atmosferos anglies dioksidui (CO2)
laidžiais dažais. Spalvą parenka
projekto autoriai.

Durys D-2 pagal brėž. SA-21

132

Durū bloko plotas

m2

3,72

Durys kietmedžio medienos. Su
apšiltinamuoju sluoksniu.
Gaminys pristatomas į objektą su
visais varstymo, montavimo
elementais, rankenomis ir stakta.

133

Apšiltinamoji medžiaga

m2

1,70

3 cm storio

Durys D-3 pagal brėž. SA-22
134

Ąžuolinės lentos

m2

3,72

135

Ąžuolinė durų stakta

m3

0,15

136

juodo plieno apkaustai

m

5,61

4 cm x 0,2 cm

137

Juodo plieno durų varčios krašto apkaustai

m

12,00

6 cm x 0,2 cm

138

Dekoratyvinės juodo plieno kniedės

Vnt.

26

139

Plieninė plokštė

m2

0,36

140

Juodo plieno rankena

Vnt.

2

Kalvio darbo

141

Juodo plieno vyriai

Vnt.

3

Analogiški esamiems, švc. M. Marijos
koplyčios durų, vyriams.

142

Sandarinanti juosta

m

7,00

143

Kietmedžio apvadas

m

6,10

Analogiški esamam, švc. M. Marijos
koplyčios durų, apvadui.

144

Angokraščio tinkavimas ir dažymas

m2

4,00

Spalvą parenka projekto autoriai.

7,80

Konstrukcija-aliuminio profilių su
selektyviniu stiklu ir argono uzpildu,
vienos kameros stiklo paketas.
Rėmas dažomas milteliniu būdu.
Gaminys pristatomas į objektą su
visais montavimo ir sandarumo
elementais.

15cm x 4cm lentos

Ø 2 cm
2 vnt po 0,18 m2

Langas-vitrina V-1

145

Bloko plotas

m2

Įrenginiai
146

Sudarė

Keleivinio lifto Schindler3300 675 VF100
1TL90; pagal LST EN 81-20/50; kaina su
21% PVM

19.965,00 Eu

Įvertinama įranga, montavimo ir
derinimo darbai, pridavimas
užsakovui

Ina Vaščenko
Tel. 868420385
A - 2018 – 61 TDP.DMŽ

Lapas

Lapų

5

5

VILNIAUS ŠV.TERESĖS BAŽNYČIOS, BASUJŲ KARMELITŲ
VIENUOLYNO PASTATŲ IR GYNYBINIŲ STATINIŲ ANSAMBLIS (.k. 748)

ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS,
GAILESTINGUMO MOTINOS KOPLYČIA ( k. 27324 )
Aušros vartų g.14, Vilnius
Vilniaus senamiestis –kult.pam. u.o.k. 16073

TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI
DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.
1

Lapo
žymuo
2

Pavadinimas
3
TEKSTINĖ DALIS

P Psl. sk.

Psl.nr.

4

5

1

Titulinis lapas

1

1 psl,

2

Bylos dokumentų ir brėžinių žiniaraštis

2

2,3 psl.,

Nuosavybės dokumentai– žiūr. Bendrąją dalį A 2018-61

3

TDP, TPD BD
Projektavimo užduotis.Techninės specifikacijos –

4

žiūr. Bendrąją dalį A 2018-61 TDP, TPD BD

5

Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Aiškinamasis raštas. Specialiosios technologijos

6

Normatyviniai dokumentai

11
16
3

4-7 psl.,

14

8 -21 psl.,

7

PV kvalifikacijos atestatas

1

22 psl.,

8

NKP apsaugos specialisto atestatas

1

23 psl.,

BREŽINIAI
9

SP-1

Situacijos schema pirmojo aukšto lygyje

1

24 psl.,

10

SA-1

Pirmo aukšto planas M 1:100

1

25 psl.,

11

SA-2

Antro aukšto planas M 1:100

1

26 psl.,

12

SA-3

Fasadas nuo Aušros vartų gatvės pusės M 1:100

1

27 psl.,

13

SA-4

1

28 psl.,

14

SA 5

Skersinis pjūvis per projektuojamą lifto – keltuvo
patalpą 1-1 M1:100
Šiaurinis Aušros vartų fasadas M 1:100

1

29 psl.,

15

SA-6

Kiemo fasadas M 1:100

1

30 psl.,

16

SA-7

Stogo planas M 1:100

1

31 psl.,

17

SA-8

Vizualizacija. Vaizdas iš kiemo pusės

1

32 psl.,

18

SA-8.1

Vizualizacija. Vaizdas iš kiemo pusės 2

1

33 psl.,

19

SA-9

1

34 psl.,

20

SA-9

1

35 psl.,

21

SA 10

Kiemo fasadas.
Sienų ir cokolio tvarkomieji darbai M 1:125
Kiemo fasadas.
Sienų ir cokolio tvarkomieji darbai (Laida A) M 1:125
Sanuojančio tinko įrengimo vietos M 1:100

1

36 psl.,

22

SA 10

Sanuojančio tinko įrengimo vietos (Laida A) M 1:100

1

37 psl.,

23

SA-11

Cokolio hidroizoliacija ir nuogrinda M 1:25

1

38 psl.,

24

SA-11

Cokolio hidroizoliacija ir nuogrinda (Laida A) M 1:25

1

39 psl.,

25

DMŽ

Darbū kiekių ir medžiagų žinaraštis

3

40 psl.,

PRIDEDAMI DOKUMENTAI
26

R. Zilinsko architektūrinių tyrimų išvados

10

Stilistinė kartograma

41-50 psl.,

27

NKP apsaugos specialisto atestatas

1

51 psl.,

28

UAB „ARCHINOVA“ parengti projektiniai pasiūlymai

3

52-54 psl.,

PV A.Samukienė

VILNIAUS ŠV.TERESES BAŽNYČIOS, BASŲJŲ KARMELITŲ VIENUOLYNO
IR GYNYBINIU STATINIŲ ANSAMBLIS (k.748)
Vilniaus senamiestis – u.o.k.16073
Aušros vartų g.14, Vilnius
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS KOPLYČIA (k.27324)
TVARKYBOS PAVELDOSAUGOS DARBAI
A-2018– 61 TPD. DMŽ

Eil.
Nr.

Aprašymas

Pozicijos Mato
Kiekis
Nr.
vnt.
Pamatų tvarkyba

Pastabos

1
2
3

4
5

Augalinio sluoksnio nukasimas
prie esamų sienų pamatų
rankinių būdu
Esamų pamatų atkasimas
rankiniu būdu
Grunto kasimas rankiniu būdu
grindų lygio pažeminimui
atstatant buvusį grindų lygį
patalpose
Iškasto grunto planiravimas
esamo kiemo teritorijoje
buldozeriu
Augalinio grunto sluoksnio
planiravimas

m3

5,00

Sandėliuojant
statybos aikštelėje

m3

72,00

42.00m3 grunto
išvežami savivarčiais

m3

18,80*

Išvežama savivarčiais

m3

30,00

m3

9,00

Žemės judinimo darbų vietose
būtini archeologiniai tyrimai

Žemės darbai

Pamatų hidroizoliacija
6

7
8
9
10
11

Esamų istoriniu pamatų akmens
/ plytų mūro vertikalių paviršių
valymas
Esamų istoriniu pamatų akmens
/ plytų mūro remontas
Pamatų plytų mūro tinkavimas
sanuojančiu tinku
Sanuojančio tinko apsauga
įrengiant membraną
Drenažo įrengimas iš skaldos
įvyniotos į geotekstilę
Pamatų užpylimas drenuojančiu
mišiniu, tankinant

m

2

57,00

m2

28,00*

m2

57,00*

m2

57,00*

m‘

47,00

m3

18,00

Mūras mechaniškai
nuvalomas, nuplaunamas,
nudruskinimas
Trūkstamus plytų fragmentus ir
skiedinio siūlių atstatymas

Smėlio – žvyro mišinys
Ø 8-12mm

Ardymo darbai

12
13
14
15

Esamo, plytų / akmens mūro,
pamato demontavimas
Durų angų kirtimas mūriniuose
sienose
Plytų mūro sienos
demontavimas
Esamos betono grindų dangos
demontavimas, atstatant buvusį
grindų lygį patalpose

m3

4,80

m3

1,62

m3

9,50

m3

8,14

1 vnt
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54,3m2

LAPAS

LAPŲ

1

3

16

Sąramos stiprinimas ir įrengimas kertant mūrą esamose sienose, 1vnt.
Mūre kertamos vagos plieno
Arkinės sąramos esamoje
profiliams į sieną įtvirtinti,
sienoje įrengimas; angos plotis
S-2
vnt
1
suveržiama varžtais. Sąrama
1160mm, arkos R=670mm;
apvyniojama tinklu ir
brėž. SAnutinkuojama

17

Plieno [ 14, l=1660mm

1

kg

20,418

18

Plieno [ 10, l=1660mm

2

kg

14,259

19

Juostinio plieno – 50x5

3

kg

5,889

20

Juostinio plieno – 140x10

4

kg

10,550

21

Įdėtinės detalės

ĮD-1

vnt

2

21

Juostinio plieno – 100x8

6

kg

17,71

22

Juostinio plieno – 100x8

7

kg

3,233

23

Armatūros tinklui Ø 4 S500

8

kg

3,78

24

Varžtai Ø 12, l=630mm,4vnt

9

kg

2,60

25

Mūrvinė

10

vnt

4

26

Mūro demontavimas

m3

3,1

27

Sąramos tinkavimas
Angokraščių tinkavimas ant
tinklo

m2

2,50

m2

3,00

28

29

30
31

„
Loviniams profiliams tarpusavį
suvirinti
Sijų atraminės plokštės
Arkai formuoti
Juosta išlenkiama R=670mm

Cokolio tvarkybos darbai virš projektuojamos nuogrindos
Trūkstamus plytų fragmentus ir
Cokolio plytų mūro atstatymas
skiedinio siūlių atstatymas
virš projektuojamos nuogrindos,
m2
6*,00
Restauruojama plytų mūro per
pagal PTR 2.02.03:2007
pusę plytos
Cokolio tinkas pažymėtose
Paviršiai valomi vandeniu
vietose atšokęs arba visiškai
m2
25,60 aukšta srovė, nudruskinami,
nukritęs. Tinkas atkuriamas,
atstatomas atšokės tinkas
pagal PTR 2.06.01:2006 ir
Dekoro virš cokolio atstatymas
m2
6,50
Pažeistų vietų restauravimas
pagal PTR 2 06.01:2010

32

33

Profiliuose gręžiamos skylės

Plyšių fasade tvarkymas

Plyšių injekavimas

m

10,00

Plyšių paruošimas injekavimui
– tinko pašalinimas, valymas,
praplovimas su vandeniu,
hermetizavimas, pleištavimas,
glaistymas

Kiemo fasado sienų tvarkymas
34
35
36
37

Sienų paviršių valymas

m2

262,30

Angokraščių valymas
Restauruojama plytų mūro per
pusę plytos storio
Pažymėtose vietose ir
angokraščiuose tinko sl.
atšokęs, arba visiškai nukritęs

m2

52,00

60% sienų paviršių valoma
vandeniu , aukšta srove, 40%
valoma rankiniu būdu.

m2

30,00

Pagal PTR 2.02.03:2007

m2

60,00

Valomos druskos atstatomas
atsisluoksniavęs ir nubyrėjęs
tinkas. Tinko storis iki 5cm

Karnizų nubyrėjusio tinko

m2

2,00

5,00.m.t.
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Lapas

Lapų

2

3

atstatymas
38

Fasadinių sienų dažymas
silikatiniais fasadiniais dažais

39
40
41
42
43

m2

314

Vidaus patalpų sienų tvarkymas
Sienų paviršių valymas
Sienų paviršių nuo atstatomo
grindų paviršiaus ~1,5m aukščio
druskų valymas
Sienų paviršių nuo atstatomo
grindų paviršiaus 1m aukščio
tinkavimas sanuojančiu tinku
Sienų paviršių paruošimas
dažymui

m2

120,00

m2

60

m2

40

m2

160,00

44

Sienų paviršių dažymas

m2

160

45

Skiautinių lubų paviršių
paruošimas dažymui

m2

85,00

46

Skiautinių lubų paviršių
dažymas

m2

85,00

47
48
49

50
51
52

53
54
55
56
57

60% sienų paviršių valoma
vandeniu , aukšta srove, 40%
valoma rankiniu būdu.

Esamo tinko plyšių užtrynimas,
sienų glaistymas
Seno atsilupusio dažymo
valymas rankiniu būdu, tinko
remontas, glaistymas

Grindų įrengimas, atstatant buvusį grindų lygį
Sujudinto grunto 10cm storio
m3
5,43
54,30m2
skaldos sl. sutankinimas
Paruošiamasis betono C12,5/15
m3
5,43
sluoksnis
Hidroizoliacinio grindų sluoksnio
įrengimas klijuojant ant betono
m2
60.00
paruošiamojo sl., užleidžiant ant
sienų
Monolitinio betono C20/25
sluoksnio, 10 cm storio, armuoto
m3
5,43
tinklais įrengimas
Armatūrinių tinklų 15x15, Ø 8
t
0.33
AIII
Granitinė netaisyklingos formos
Grindų danga bus tikslinama,
plokštės, degintu viršutiniu
m2
54,3
atidengus pirminį lygį
paviršiu, 4cm storio
Nuogrindos įrengimas (80cm pločio)
Grunto tankinimas įplūkiant
Nuogrindos pagrindo įrengimas
m3
3,80
10cm storio skaldos sluoksnį
Sauso smėlio cemento mišinio
m3
2,00
įrengimas
Akmens bruko nuogrindos
m2
38,00 Formuojant lataką
dangos įrengimas
Vejos bordiūro įrengimas prie
t.m.
47
Bordiūrai (1000x50x250)
nuogrindos į betono pagrindą
Betono C20/25
m3
1,50

Pastabos
1. Sąnaudų kiekiai gali keistis tvarkant pamatus (atsikasus pamatus bus įvertinta jų būklė). Tvarkant sienas, pašalinus
atsisluoksniavusį tinką galima bus patikslinti nudruskinamo mūro valymo ir tinko atstatymo plotus.
2. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose projektiniai paskaičiuoti kiekiai gali turėti 10 procentų neatitikimą nuo paskaičiuotų Užsakovo
ar rangovo. Rangovas, vertindamas projektą, turi sava rizika pagal pateiktą projektinę medžiagą įvertinti projekte
paskaičiuotus sąnaudų kiekius.
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Lapas

Lapų

3

3

2

