PILIES I IR II KAIMŲ, SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJOJE, JURBARKO RAJONE,
TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDRA INFORMACIJA
1.1. Informacija apie pirkimo objektą
Jurbarko rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188713933 (toliau – Perkančioji
organizacija (Užsakovas) vykdo projektą Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I
ir II kaimuose, Skirsnemunės seniūnijoje, Jurbarko rajone, techninį projektą (toliau – Projektas) ir
perka Projekto įgyvendinimui reikalingas paslaugas:
Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I ir II kaimuose, Skirsnemunės
seniūnijoje, Jurbarko rajone, techninio projekto parengimo paslaugos.
.
2. INFORMACIJA APIE PASLAUGAS
2.1. Reikalavimai perkamoms paslaugoms
2.1.1. Techninio projekto parengimo paslaugos
Techninė užduotis techniniam projektui – Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų
Pilies I ir II kaimuose, Skirsnemunės seniūnijoje, Jurbarko rajone, techninio projekto parengimo
paslaugos:
 STATYTOJAS – Jurbarko rajono savivaldybės administracija Savivaldybės biudžetinė
įstaiga.
 UŽSAKOVAS – Jurbarko rajono savivaldybės administracija Savivaldybės biudžetinė
įstaiga.
 STATINIŲ PAVADINIMAI – vandentiekio įvadiniai tinklai 10.3.3 ir nuotekų tinklų
išvadai 10.5.1.3.
 STATINIO PASKIRTIS – vandentiekio įvadų ir nuotekų šalinimo tinklai.
 STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba.
 STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingi II grupės statiniai
 STATYBOS VIETA – Pilies I ir II kaimai, Skirsnemunės seniūnija, Jurbarko rajonas.
 PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS – 4 mėnesiai.
 TECHNINIO PROJEKTO DALYS pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“
 PRIVALOMIEJI STATINIO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI: Sklypo planas,
topografinė nuotrauka; statinių projektavimo specialieji architektūros reikalavimai (iš
savivaldybės), specialieji (prisijungimo) reikalavimai, Panemunių regioninio parko direkcijos
specialieji reikalavimai, statinių projektavimo užduotis.
 STATINIO PROJEKTO ETAPAI: Techninis projektas rengiamas 1 etapu.
 LĖŠŲ POBŪDIS: Savivaldybės biudžeto lėšos.
 STATYBOS DARBŲ IR ĮRENGINIŲ PIRKIMO BŪDAS: viešas konkursas.
 PROJEKTO VADOVAS: – pagal Statybos įstatymą.
 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTYS: įprastos paslaugos (paslaugos, kurias
projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą).
 TECHNINIO PROJEKTO KOMPLEKTAVIMAS: užsakovui pateikti 5 (penkis)
techninio projekto popierinius egzempliorius ir 2 (du) egz. elektroninėje laikmenoje. Elektronines
projektų versijas pateikti PDF, TIF ar JPG formato bylose įrašyta kompaktiniame arba DVD diske,
be to grafinę dalį (brėžinius) papildomai pateikti DWG formato bylose, sąmatą pateikti SISTELA
programoje popieriniame pavidale ir DVD diske.

 2.2. Paslaugų teikimo terminai
2.2.1. Sutartis įsigalioja Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) pasirašius sutartį su tiekėju
ir tiekėjui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą.
2.2.2. Veiklų atlikimo terminai: techninio projekto parengimo paslaugos turi būti suteiktos ir
jų rezultatai perduoti Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) per 4 mėnesius nuo sutarties
įsigaliojimo dienos.
3. ATASKAITOS
Ataskaitos teikiamos Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) prašant. Ataskaitos teikiamos
raštu, jose nurodant suteiktas paslaugas. Pateiktas Paslaugų teikimo sutarties vykdymo ataskaitas
Perkančioji organizacija (Užsakovas) patvirtina arba pateikia pastabas joms ne vėliau kaip per 5
dienas nuo jų ataskaitų ar kitų dokumentų pateikimo. Tiekėjas ataskaitas pagal Perkančiosios
organizacijos (Užsakovo) pastabas pataiso ne vėliau kaip per 5 dienas nuo tokių pastabų gavimo.

