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MD jungties Ivacevičiai - Vilnius - Ryga ir Vilnius
- Kaunas DN700/500/700 (28“-20“-28“)(L-5 km)
valymas ir diagnostika
Artimiausi veiksmai:
1. Rinkos tyrimas - 2021 m. rugsėjo mėn. (Diagnostikos paslaugosatlikta)
2. Rinkos tyrimas - 2022 m. sausio - vasario mėn. (Fitingų įrengimo
darbai)
3. Pirkimo sąlygų ruošimas ir derinimas – 2022 m. kovo - balandžio
mėn.
4. Tarptautinio pirkimo iniciavimas – 2022 m. gegužės - birželio mėn.
5. Rangos sutarčių pasirašymas – 2022 m. gruodžio mėn.
6. Rangos darbai – nuo 2022 m. gruodžio mėn. per 12 mėn.

MD jungties Ivacevičiai - Vilnius - Ryga ir Vilnius
- Kaunas DN700/500/700 (28“-20“-28“)(L-5 km)
valymas ir diagnostika
Dujotiekis

DN500 Diukeris
per Neries upę

DN700 Vakarinė
dujotiekio dalis

DN700 Rytinė
dujotiekio dalis

Skersmuo

530 mm (20“)

720 mm (28“)

720 mm (28“)

Ilgis

311 m

3500 m

1600 m

Slėgis

30-54 bar

30-54 bar

30-54 bar

Įtaisų kameros

Ant veikiančio
dujotiekio
privirinamas
fitingas

Paleidimo
kamera

Priėmimo
kamera

I pirkimo dalis - Magistralinio dujotiekio
fitingų įrengimo darbai ant veikiančio
dujotiekio
II pirkimo dalis –
Diagnostikos paslaugos

I pirkimo dalis –
Diukerio per Neries upę fitingų įrengimo darbai ant
veikiančio dujotiekio
Dujotiekis

DN500 Diukeris
per Neries upę

Skersmuo

530 mm (20“)

Ilgis

311 m

Slėgis

30-54 bar

Diagnostikos
trukmė

1 diena

Įtaisų kameros

Ant veikiančio
dujotiekio
privirinamas
fitingas

I pirkimo dalis –
Diukerio per Neries upę fitingų įrengimo darbai ant
veikiančio dujotiekio

Stopple ir laikinos kameros įrenginių pavyzdžiai

I pirkimo dalis –
Vakarinės dujotiekio dalies fitingų įrengimo darbai
ant veikiančio dujotiekio
Dujotiekis

DN700 Vakarinė
dujotiekio dalis

Skersmuo

720 mm (28“)

Ilgis

3500 m

Slėgis

30-54 bar

Diagnostikos
trukmė

5 dienos

Įtaisų kameros

Paleidimo
kamera

I pirkimo dalis –
Rytinės dujotiekio dalies fitingų įrengimo darbai ant
veikiančio dujotiekio
Dujotiekis

DN700 Rytinė
dujotiekio dalis

Skersmuo

720 mm (28“)

Ilgis

1600 m

Slėgis

30-54 bar

Diagnostikos
trukmė

2 dienos

Įtaisų kameros

Priėmimo
kamera

I pirkimo dalis –
Paleidimo/priėmimo kameros jau įrengtos

2xDN50 (2“) TDW TOR
arba Mueller Save-AValve vožtuvų įrengimo
pavyzdžiai

I pirkimo dalis - Magistralinio dujotiekio fitingų
įrengimo darbai ant veikiančio dujotiekio
reikia įrengti:
1vnt. - DN500 (20“) Stopple fitingo su laikina
paleidimo /priėmimo kamera įrengimas
14 vnt. – DN50 (2“) TDW TOR arba Mueller Save-AValve vožtuvų įrengimas
6 vnt. – Požeminių markerių įrengimas

II pirkimo dalis –
Diagnostikos paslaugos (trukmė 14 dienų)
Diagnostikos paslaugos –
1)Robotizuotos (savaeigės) DN500 ir DN700
diagnostikos įrangos ir priedų atviežimas
2) įrangos praleidimas trimis etapais – Diukeris,
vakarinė dalis ir rytinė dalis
3) Vamzdžių metalo būklės išvadų pateikimas

Kvalifikaciniai reikalavimai (teisė verstis atitinkama veikla)
•

Tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Statiniai: inžineriniai tinklai: dujų tinklai.
• Statybos darbų sritys:
• bendrieji statybos darbai:
• a) žemės darbai – statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir
užpylimas;
• b) specialieji statybos darbai: mechanikos darbai – dujų tinklų tiesimas;
Tiekėjas turi būti kvalifikuotas ir jam suteikta teisė vykdyti šiuos gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo
darbus:
• a) vykdyti magistralinių dujotiekių vamzdynų remonto ir bandymo darbus;
Tiekėjas per pastaruosius 5 metus turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną ar kelias panašias sutartis, susijusias
su pirkimo objektu, t.y. pastatęs, ar rekonstravęs, ar remontavęs ir šių darbų metu išbandęs bent vieną
magistralinį dujotiekį ar jo atkarpą, kurio (-ios) vamzdyno skersmuo ne mažesnis kaip 500 mm, o bendras
ilgis – ne mažesnis kaip 100 m.
Tiekėjas turi turėti (arba nuomotis) savaeigius robotizuotus kontrolinius įtaisus DN500 (20“), DN700 (28“)
(diagnostinę įrangą), t. y.: aukštos rezoliucijos kontrolinį įtaisą MFL (angl. magnetic flux leakage ) (arba
analogišką)
Tiekėjo įmonėje turi būti įdiegta ir sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema su pirkimo objektu
susijusioje srityje, ir ši sistema turi atitikti Lietuvos standartą LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos apsaugos
vadybos sistemos“

Kvalifikaciniai reikalavimai (techninis ir profesinis
pajėgumas)
Tiekėjas privalo pasiūlyti mažiausiai šiuos specialistus:
• 1 ypatingojo statinio statybos vadovą (statiniai: tinklai: dujų tinklai);
• 1 ypatingojo statinio statybos specialiųjų darbų vadovą (statiniai: inžineriniai tinklai): dujų tinklai, kvalifikuotą
šiose darbo srityse: dujų tinklų tiesimas;
• 2 suvirintojus;
• 1 kvalifikuotą darbų vadovą (specialistą), turintį teisę 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;
• 2 kvalifikuotus darbuotojus (darbininkus), turinčius teisę eksploatuoti (remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti)
gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius.
• 1 kvalifikuotą specialistą, turintį teisę vykdyti geodezinių nuotraukų parengimo, nekilnojamų daiktų kadastro
duomenų su vertės nustatymu parengimo paslaugas.
• 1 specialistą, kuriam pagal standartą ANSI/ASNT-ILI-PQ-2005 (reapproved 2010) „In-line Inspection
Personnel Qualification and Certification“ (arba lygiavertį) suteikta teisė naudoti bei leisti vamzdynų valymo
bei diagnostikos įrangą;
• 1 specialistą, kuriam pagal standartą ANSI/ASNT-ILI-PQ-2005 (reapproved 2010) „In-line Inspection
Personnel Qualification and Certification“ (arba lygiavertis) suteikta teisė apdoroti kontrolinių įtaisų įrašytus
duomenis
• 1 projekto vadovą, kuris turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vamzdynų diagnostikos srityje, nustatant jų
techninę būklę ir kuriam vadovaujant, buvo tinkamai ir laiku įvykdyta bent viena sutartis dėl magistralinių
dujotiekių vamzdynų, kurių bendras ilgis ne mažesnis kaip 20 km, valymo ir vidinės diagnostikos paslaugų
suteikimo.
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