Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI DUOMENYS
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Įgyvendinant projektą „Poilsiavietės įrengimas Betygaloje prie Dubysos upės“, numatyta įrengti
šiuos objektus:
Lauko tualetą (vienvietį) LT – 1 vnt. (impregnuota mediena, dydis – 2,90 x 2,15 m, aukštis
2,95 m);
Laužavietę LŽ – 1 vnt. (akmuo, impregnuoti rąstai, dydis 5,20 x 4,70 m, aukštis 0,475 m);
Pavėsinę P – 3 vnt. (impregnuota mediena, 3,00x4,00 m, aukštis 3,25 m);
Stalą ST – 3 vnt. (akmuo, impregnuota mediena, 3,00 x 0,64 m dydžio);
Suolą SUO – 6 vnt. (akmuo, impregnuota mediena, 2,60 x 0,42 m dydžio);
Persirengimo kabiną PK – 1 vnt. (impregnuota mediena, 1,64 x 1,87 m dydžio, aukštis 2,14 m).
Minimalios infrastruktūros lankytojams elementai bus įrengiami Dubysos regioniniame parke
Betygaloje, Betygalos sen., Raseinių r. sav. prie Dubysos upės.
Perkančioji organizacija pateikia pirkimo sąlygas, darbų kiekių žiniaraščius ir planuojamos
įrengti minimalios infrastruktūros lankytojams elementų brėžinius, kuriais vadovaujantis turi būti
rengiamas pasiūlymas.
Pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose darbų kiekiai nurodomi vienam atskiro minimalios
infrastruktūros lankytojams elemento vienetui. Konkurso dalyvis, pateikdamas pasiūlymą turi
įvertinti ir nurodyti visų numatytų įrengti atitinkamo elemento kiekių bendrą kainą (bendri
kiekiai nurodomi suvestinėje elementų kiekių lentelėje). Teikiant pasiūlymą būtina užpildyti
kiekių lentelę (t. y. nurodyti atskirų informacinės sistemos ir minimalios infrastruktūros
lankytojams elementų kainas), pateiktą techninėje specifikacijoje.
Medžio gaminiams naudojama A rūšies mediena (Šakos - leidžiamos sveikos šakos, jeigu jų
matmenų suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento minimalaus pločio. Plyšiai ne elementų
sujungimo zonoje leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai elemento ilgio ir storio. Plyšiai
elementų sujungimo zonose (sujungimo plokštumose) neleidžiami. Sluoksnių kreivumas
leidžiamas iki 7 cm vienam metrui elemento ilgio. Puvinys, pažeista mediena – neleidžiama.).
Medinėms konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena ne drėgnesnė kaip 20 %.
Skaičiuojamasis medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto
stačiakampio skerspjūvio elementams – 13 MPa. Mediena turi būti brandaus augimo, tinkamai
išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo užuomazgų,
nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau
kaip 5 mm, o vėlyvosios medienos – ne mažiau kaip 20 %. A rūšies medienoje, naudojamoje
lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose, negali būti širdies ir
šakų.
Visa mediena turi būti apdorota antiseptikais ir antipirenais, sertifikuotais LR. Mediena turi būti
apdorota kompleksiniu preparatu, apsaugančiu ją nuo biologinių veiksnių ir padidinančiu
atsparumą ugniai, arba kiekvienu preparatu atskirai. Patentuoti mišiniai neturi būti skiedžiami,
jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. Jei mediena į statybos aikštelę
pateikiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti dokumentą, patvirtinantį šį
apdorojimą (jame turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija, antiseptiko ir antipireno
rūšis, apdorojimo metodas, apsauginio mišinio sunaudojimas ir mišinio įsiskverbimo gylis).
Mediena apdorojama antipirenais, užtikrinančiais sunkiai degios medienos grupę, ir
antiseptikais, užtikrinančiais 11-12 apsaugos klasę (GOST 20022,0-93) arba 4 pavojingumo
klasę DIN EN ISO 9001:1994 (lauko konstrukcijų mediniai lementai, turintys kontaktą su
dirvožemiu ir vandeniu). Visi medžio gaminiai turi būti impregnuoti įsigeriančia skaidria aliejine
danga. Dangos spalvą derinti su projekto autoriumi.
Įrengdami minimalią infrastruktūrą poilsiautojams, konkurso dalyviai turi numatyti elementarius
aplinkos tvarkymo ir žemės darbus (pvz. paviršiaus išlyginimas, statybinių atliekų surinkimas ir
pan.). Į šių paruošiamųjų ir užbaigiamųjų darbų būtinybę rangovas privalo atsižvelgti teikdamas
pasiūlymą.

