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Bendra informacija
Siekiamas
tikslas:
rekonstruoti
magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas
atkarpą Martinavos k. Kauno r. (apie
600 m) taip, kad po rekonstravimo
darbų atlikimo Atkarpos ir teritorija,
kurioje šios Atkarpos yra pastatytos,
atitiktų 3 (trečios) vietovės klasei
keliamus reikalavimus.

MD Vilnius-Kaunas
rekonstruojamos atkarpos
vieta

Bendra informacija
• Magistralinis dujotiekis – DN350
• Bendras Ilgis apie 600 m
• Klojama esamo dujotiekio vietoje
• Įgyvendinamas trečios šalies iniciatyva ir lėšomis
• Techninis ir darbo projektas rengiamas trečiosios
šalies užsakymu

Bendra informacija

Rekonstruojamos MD
atkarpos vieta Kauno r.
Martinavos k.

Preliminarus įgyvendinimo planas
2022 Q2
2022 Q1

Rangos darbų sutartis

Techninio projekto
parengimas, statybą
leidžiančio dokumento
gavimas

2022 Q3
Atkarpos bandymo darbai

Rangos darbų pirkimas

2022 Q1

* - terminai gali koreguotis priklausomai nuo trečiosios šalies sutartinių įsipareigojimų vykdymo

Projekto pabaiga

2022 Q4

Rekonstravimo darbų pirkimo nuostatai
Planuojamas pirkimo būdas
Skelbiamos derybos – supaprastintas pirkimas
Pirkimas į dalis neskaidomas

•

Garantiniai užtikrinimai:

•
•

Sutarties įvykdymo iki 10 proc. nuo kainos
Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo

Rekonstravimo darbų pirkimo nuostatai
Pagrindinės sutarties/techninės specifikacijos nuostatos

•

Darbo projektą rengs ir statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdys Projektuotojas. Melioracijos
dalies techninę priežiūrą organizuos ir atliks Tiekėjas.

•

Tiekėjas turės tiekti visas reikalingas medžiagas ir įrenginius, įskaitant vamzdžius, jas
transportuoti į statybvietę, rūpintis pakrovimu-iškrovimu, sandėliavimu, apsauga, parengti
geodezines nuotraukas, kadastro bylas, vykdyti Darbų užbaigimo procedūras.

•

Pagrindiniai darbai: bendrieji statybos darbai (iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas), sausinimo
sistemų įrengimo/atstatymo darbai, dujų technologinės įrangos, vamzdyno demontavimomontavimo, bandymo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai, pasyviosios apsaugos
nuo korozijos, sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai.

•

Tiekėjas turi pasitelkti įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugas, siekiant
įvertinti rekonstruojamo objekto techninę būklę ir pateikti išvadas dėl dujotiekio tinkamumo
pradėti jį naudoti.

Rekonstravimo darbų pirkimo nuostatai
Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai (teisė verstis atitinkama veikla)

•

Tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu ir vykdyti magistralinių dujotiekių ir jų įrenginių statybos
(montavimo) darbus. Statiniai: inžineriniai tinklai: dujų.

Bendrieji statybos darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir
užpylimas; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas).
Specialieji statybos darbai: mechanikos darbai - dujų tinklų tiesimas.

• Tiekėjas turi būti kvalifikuotas ir jam suteikta teisė vykdyti šiuos gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbus ir elektros
įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbus:
o
o
o

vykdyti magistralinių dujotiekių vamzdynų remonto ir bandymo darbus;
eksploatuoti ir vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynų ir jų įrenginių eksploatavimo (remonto, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams);
atlikti dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbus;

•

Tiekėjas turi būti kvalifikuotas ir jam suteikta teisė vykdyti melioracijos statinių statybos darbus.

•

Tiekėjas per pastaruosius 5 metus turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną panašią sutartį, t. y.
pastatęs/rekonstravęs/remontavęs magistralinį dujotiekį ar jo atkarpą

•

Tiekėjas laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ypatingųjų statinių (magistralinių dujotiekių ir jų įrenginių)
statybos (montavimo) darbų srityje.

Rekonstravimo darbų pirkimo nuostatai
•

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai (techniniai/profesiniai nuostatai)
Tiekėjas turėtų pasiūlyti mažiausiai šiuos specialistus:
•

Ypatingojo statinio statybos vadovą, (statiniai: inžineriniai tinklai: dujų tinklai);

•

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, (statiniai: inžineriniai tinklai: dujų tinklai) kvalifikuotą
šiose darbo srityse:
dujų tinklų tiesimas;

•
•

Kvalifikuotus darbuotojus, turinčius teisę atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos objektų statybos (įrengimo)
darbus;

•

Suvirintojus, kvalifikuotus pagal Lietuvos standartą (LST EN ISO 9606-1:2017);

•

Kvalifikuotą darbų vadovą, turintį teisę vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių remonto ir bandymo darbams;

•

Kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eksploatuoti gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos
nuo korozijos įrenginius;

•

Kvalifikuotus darbuotojus, turinčius teisę atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio) dujotiekio vamzdynų ir jų įrenginių remonto ir bandymo darbus;

•

Kvalifikuotą specialistą, turintį teisę vykdyti geodezinių nuotraukų parengimo, nekilnojamų daiktų kadastro
duomenų su vertės nustatymu parengimo paslaugas.
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