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AB „AMBER GRID“ 
 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

PLIENINIAI VAMZDŽIAI, REIKALINGI DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES 
LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE STATYBAI  

 
 
Kviečiame ir prašome Tiekėjų iki 2018-06-29 CVP IS priemonėmis pateikti pirkimo vykdytojui 

savo pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Techninių specifikacijų projekto.  
  

1. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
1.1. Pirkimo objektas – izoliuoti polimerine danga bei neizoliuoti magistraliniams dujotiekiams skirti 
plieniniai vamzdžiai. Vamzdžiai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1.1.1. būti nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau nei 2019 metais; 
1.1.2. atitikti Techninės specifikacijos priede ir žemiau pateiktoje lentelėje nustatytus 
reikalavimus bei būti pristatyti joje nurodytais terminais: 

Lentelė 
Išorinis 

skersmuo 
(mm) 

Sienutės storis 
(mm) 

Plienas 
Kiekis 

(m) 
Pristatymo terminas ir kiekiai  

Dujotiekio projektinis slėgis 54 bar 
711 

(HDD 
ruožams) 

12,5 
L415 
ME 

3000 
Ne vėliau nei per 4 mėnesius nuo sutarties su 
vamzdžių tiekėju sudarymo dienos 

711 8,0 
L415 
ME 

124 300 

1) Ne mažiau kaip 10 km, bet ne daugiau kaip 
20 km – ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo 
sutarties su vamzdžių tiekėju sudarymo dienos; 
2) Ne mažiau kaip 10 km, bet ne daugiau kaip 
20 km – per 4-ą mėnesį nuo sutarties su 
vamzdžių tiekėju sudarymo dienos;  
3) Ne mažiau kaip 20 km, bet ne daugiau kaip 
30 km – per 5-ą mėnesį nuo sutarties su 
vamzdžių tiekėju sudarymo  dienos; 
4) Ne mažiau kaip 20 km, bet ne daugiau kaip 
40 km – per 6-ą mėnesį nuo sutarties su 
vamzdžių tiekėju sudarymo  dienos; 
5) Ne mažiau kaip 20 km, bet ne daugiau kaip 
40 km – per 7-ą mėnesį nuo sutarties su 
vamzdžių tiekėju sudarymo  dienos; 
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Išorinis 
skersmuo 

(mm) 

Sienutės storis 
(mm) 

Plienas 
Kiekis 

(m) 
Pristatymo terminas ir kiekiai  

6) Likusį kiekį (ne daugiau kaip 45 km) - ne 
vėliau kaip per 4 mėnesius nuo užsakymo 
dienos** 

711 
8,0 (neizoliuoti, 

suvirinimo 
bandiniams) 

L415 
ME 

24* Ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo sutarties su 
vamzdžių tiekėju sudarymo dienos 

711 8,8 
L415 
ME 

9 130 
Ne vėliau nei per 5 mėnesius nuo sutarties su 
vamzdžių tiekėju sudarymo dienos. 

711 11,0 
L415 
ME 

13 570 

Ne mažiau kaip 7 km – ne vėliau nei per 5 
mėnesius nuo sutarties su vamzdžių tiekėju 
sudarymo dienos; 
likusį kiekį – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo 
užsakymo dienos** 

508 8,0 
L415 
ME 

323 
Ne vėliau nei per 4 mėnesius nuo užsakymo 
dienos** 

Dujotiekio projektinis slėgis 84 bar 

711 11,0 
L485 
ME 

17 290 
Ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo užsakymo 
dienos** 

711 
11,0 (neizoliuoti, 

suvirinimo 
bandiniams) 

L485 
ME 

24* 
Ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo užsakymo 
dienos** 

Pastabos:  
* Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti 24 metrų ilgio neizoliuotų 711 mm vamzdžių kainą, tačiau pristatomų 
vamzdžių ilgis gali būti 24±0,5 m. Apmokama bus už faktiškai pristatytą vamzdžių kiekį pagal 
pasiūlyme/sutartyje nurodytą 1 metro įkainį; 
** - užsakymas vamzdžių tiekėjui bus pateiktas, atsižvelgiant į suderintą darbų atlikimo grafiką, bet ne 
anksčiau kaip po trijų mėnesių po sutarties su vamzdžių Tiekėju sudarymo dienos. 
Tiekėjas vamzdžius privalo pristatyti dalimis pagal grafiką 2019 -2021 metais. 
 

1.1.3. Izoliuotų plieninių vamzdžių d711x8,0 mm ilgiai privalo būti po 15,5±0,5 m, o izoliuotų 
plieninių vamzdžių d711x8,8 mm, d711x11 mm, d711x12,5 mm ir d508x8 mm ilgiai privalo būti 
po 13±0,5 m. Tiekėjas gali patiekti ne daugiau kaip 5 (penkis) proc. bendro tiekiamo kiekvienos 
nomenklatūros vamzdžių kiekio, kurių ilgiai gali būti ne trumpesni nei 10 m; 
1.1.4. Kiekvienas vamzdis turi būti papildomai paženklintas brūkšniniu kodu (angl. „barcode“, 
„QR code“) ne mažiau kaip keturiose atskirose vamzdžio vietose. Pagal brūkšninį kodą turi būti 
identifikuojama pagaminto plieninio vamzdžio numeris, žaliava, technologiniai ir bandymų 
parametrai; 
1.1.5. Perkamų izoliuotų ir neizoliuotų plieninių vamzdžių kiekis ir kiti techniniai reikalavimai 
nurodyti pridedamame priede; 
1.1.6. Iki vamzdžių pristatymo tiekėjas privalo Perkančiajam subjektui nemokamai pateikti 
brūkšninių (BAR, QR) kodų skaitytuvus (ne mažiau nei 10 vnt.), kurie bus naudojami vamzdžių 
identifikavimui jų priėmimo ir dujotiekių jungties statybos metu. Minimalūs reikalavimai 
brūkšninių kodų skaitytuvui: belaidis, turėti atmintį ne mažiau nei 300 nuskaitymų, turi būti 
lazerinis diodas, jungtys į kompiuterį – USB, Bluetooth, gali būti Wi-Fi, turi skaityti brūkšninius 
kodus, kuriais pažymėti parduodami vamzdžiai, maitinimas – akumuliatorius ar baterijos, 
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atsparumas vandeniui smūgiams, darbo temperatūra iki minus 30oC. Skaitytuvo tvarkyklė turi 
būti pateikta kartu su skaitytuvu arba teisėtai ir be jokių apribojimų atsisiunčiama internetu. 

1.2. Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus. Perkantysis subjektas turi teisę perkamų Prekių kiekį 
mažinti arba padidinti ne daugiau nei 5 proc. nuo nurodyto Prekių kiekio. 
1.3. Perkantysis subjektas numato (bet ne įsipareigoja) konkrečių Prekių užsakymus teikti vieną 
kartą per mėnesį.  
1.4. Tiekėjas Prekes privalo pristatyti Perkančiajam subjektui savo sąskaita pagal DDP (Incoterms 
2010) sąlygas į Vilniaus, Širvintų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Prienų, Marijampolės, Lazdijų, Alytaus r. sav., 
Birštono sav. esančias Perkančiojo subjekto nurodytas iškrovimo vietas, kurių bus ne daugiau nei 10, 
1.1.2 punkte pateiktoje lentelėje ir Perkančiojo subjekto užsakymuose nurodytais terminais. Prekes 
Perkantysis subjektas priims ir organizuos jų iškrovimą darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. 
1.5. Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti Perkančiajam subjektui vamzdžių kokybės ir 
išbandymo sertifikatus ir kitą svarbią dokumentaciją. 
1.6. Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiuoju subjektu bandymų datas ir užtikrinti jo darbuotojams 
visas sąlygas ir reikalingą prieigą prie vykdomų bandymų tam, kad jie galėtų įsitikinti bandymų ir 
vamzdžių atitikimu taikomiems reikalavimams. Vamzdžių gamykloje vykdomuose gaminamų vamzdžių 
bandymuose privalo dalyvauti Perkančiojo subjekto darbuotojai, ir/ar trečiosios šalies kokybės 
inspektoriai, viso 3-5 žm. Perkančiojo subjekto sąskaita. 
1.7. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Prekių 
kiekiui. 
1.8. Šis pirkimas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos lėšomis. 
2015 m. spalio 15 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su ES Inovacijų ir tinklų 
vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projekto veiklai „Dujotiekių jungties tarp 
Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ finansuoti. Daugiau informacijos: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/8.5-0046-pllt-p-m-14.  

 
Priedas: Techniniai reikalavimai – 21 psl. 
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