DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
TECHNINIO DARBO PROJEKTO EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ UŽSAKYMŲ PER
„ELEKTRONINĮ PIRKIMŲ CENTRĄ“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REIKALAVIMAI, TAIKOMI VISOMS PERKAMO OBJEKTO DALIMS
BENDROS NUOSTATOS
1. Pirkimo objektas – daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) techninio
darbo projekto bendrosios ekspertizės atlikimo paslaugos (toliau – paslaugos).
2. Pagrindiniai reikalavimai paslaugoms.
2.1. Paslaugos turi būti suteiktos vadovaujantis statybos techniniais reglamentais (aktualiomis
redakcijomis), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais paslaugų
suteikimą.
2.2. Paslaugos teikiamos pagal užsakovų faktinį poreikį daugiabučių gyvenamųjų namų
atnaujinimo (modernizavimo) techniniams darbo projektams, parengtiems statybai Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
3. Paslaugų suteikimo terminai.
3.1. Paslaugų suteikimo terminai skaičiuojami nuo visų dokumentų ir informacijos, reikalingos
tinkamam paslaugų suteikimui, gavimo dienos.
3.2. Bendrosios statinio projekto ekspertizės aktas (nepriklausomai nuo projekto įvertinimo)
turi būti pateikiamas per sutartyje nurodytą terminą, kuris gali būti:
3.2.1. nuo 5 iki 10 darbo dienų, kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur su PVM;
3.2.2. nuo 10 iki 15 darbo dienų, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 mln. Eur
su PVM iki 1,45 mln. Eur su PVM;
3.2.3. nuo 15 iki 30 darbo dienų, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur
su PVM*.
* Statinio skaičiuojamosios kainos intervalo orientacine maksimalia riba yra laikoma 4 mln. Eur su
PVM statinio skaičiuojamoji kaina.
Pastaba. Jei paslaugos pagal sutartį teikiamos keliems statinių projektams, paslaugų, teikiamų
atskiriems statinių projektams, suteikimo terminai nėra sumuojami, o bendras paslaugų suteikimo
terminas visiems statinių projektams nustatomas atsižvelgiant į visų statinių skaičiuojamųjų kainų
suminę vertę.
3.3. Tuo atveju, jei paslaugų teikėjui pateikiami prieštaravimai, kuriais užginčijamos statinio (ių) projekto (-ų) bendrosios ekspertizės pastabos ir statinio (-ių) projekto (-ų) įvertinimas, paslaugų
teikėjas turi išnagrinėti šiuos prieštaravimus pateikdamas atsakymą raštu per 7 darbo dienas nuo
vėliausių prieštaravimų gavimo dienos.
3.4. Tuo atveju, jei paslaugų teikėjas pateikia statinio projekto ekspertizės pastabas pagal kurias
statinio projektas turi būti pataisytas, 3.2.1 – 3.2.3 punktuose nurodyti bendrosios statinio projekto
ekspertizės akto pateikimo terminai pratęsiami tokiam laikotarpiui, kurį užtruko statinio (-ių) projekto
(-ų) pataisymas, papildomai pridedant 5 darbo dienų terminą pataisytam (-iems) statinio (-ių)
projektui (-ams), skaičiuojamą nuo vėliausiai pataisyto statinio projekto gavimo dienos.

