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- Pirkimų paskelbimas CVP IS planuojamas 2022 m. sausio mėn.

- Apsauginės dangos remonto darbai bus perkami pagal poreikį, 

preliminarios darbų apimtys iki 1000 remonto vietų per sutarties 

laikotarpį.

- Sutarties pasirašymas planuojamas 2022 m. balandžio mėn.

- Sutarties galiojimas – 3 metai.

- MD skersmenys 100÷1200 mm.

- Darbai bus vykdomi pagal su rangovu suderintą

darbų atlikimo grafiką.

Veiksmų planas



Užsakytų darbų atlikimo termino pratęsimas galimas esant 
šioms aplinkybėms:

Užsitęsusios (trunkančios ilgiau nei 14 dienų) nepalankios oro sąlygos, dėl kurių 
neįmanoma vykdyti darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, škvaliniai
vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. 

Jeigu, pradėjus vykdyti darbus, paaiškėja, kad darbų
reikia atlikti daugiau ir (ar) jeigu kyla poreikis kreiptis į
trečiųjų šalių ekspertus.



Kvalifikacijos reikalavimai:

Tiekėjas turi būti kvalifikuotas ir jam suteikta teisė vykdyti magistralinių 
dujotiekių vamzdyno remonto darbus.

Tiekėjas privalo turėti:

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) darbams;

2 kvalifikuotus darbuotojus (darbininkus), turinčius 
teisę eksploatuoti (remontuoti) gamtinių dujų 
perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio 
slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius.



Aplinkosauga

Tiekėjo įmonėje turi būti įdiegta ir sertifikuota aplinkos 
apsaugos vadybos sistema perkamų darbų atlikimo srityje 
ir ši sistema turi atitikti Lietuvos standartą LST EN ISO 
14001:2015 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos“ arba 
lygiavertės aplinkos apsaugos vadybos sistemos 
standartą.



Apsauginės dangos remonto tipai:

- MD atkasimo / užkasimo darbai.

- Šaltu būdu vyniojama juostinė danga turės atitikti 
standarto LST EN 12068 C50 klasės, reikalavimus.

- Poliuretano danga turės atitikti standarto LST EN 
10290 B klasę, 3 tipą.

- Dažymas. Dažoma ilgai išliekančiais dažais (H), 
naudojant LST EN ISO 12944-5 dažymo sistemą 
C5.08.



Darbams suteikiamos garantijos

Darbams suteikiama garantija – 5 metų.

Paslėptiems darbams – 10 metų.

Tyčia paslėptiems darbų defektams – 20 metų.

Tiekiamoms medžiagoms ir gaminiams suteikiama 
gamintojo nurodyta garantija, bet ne trumpesnė 
kaip 2 metai.



Ar turite 
pasiūlymų?

m.juknevicius@ambergrid.lt

+370 640 10 285
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