Priedas Nr....Paslaugų pasiūlymo elektroninė forma
Projekto pavadinimas
Objektas:
Dokumentas

Eil. Nr.
1.

Paslaugos
Bendrosios paslaugos

1.1.

Privataus subjekto veiklos
duomenys. Privataus
subjekto veiklos duomenų
teikimas Valdžios subjektui

1.2.

Administravimas ir sutarčių
priežiūra. Teikiamos
konsultacijos dėl sutarčių
naudojimo. Kita
(buhalterijos, nuomos....)

1.3.
1.4.
2.

Ataskaitų teikimas.
Kitos paslaugos
Paslaugų teikimo specialieji
reikalavimai (žr. 2.1., 2.2.,
2.3. darbalaukius)

2.1.

Apšvietimo sistemos
priežiūros paslaugų
specialieji reikalavimai.
Infrastruktūros elementų ir
priklausinių techninė
priežiūra ir gedimų šalinimas
(žr.2.1. darbalaukis)
Atnaujinimo ir remonto
darbų specialieji
reikalavimai (žr.2.2.
darbalaukis).

2.2.

2.3.

2.4.

Registravimo įrankio
paslaugų specialieji
reikalavimai (žr.2.3.
darbalaukis)
Kita

Objekto/gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo ir eksploatavimo pasla
Objekto/gatvių Apšvietimo sistemos
Specifikacijų 2 priedėlis. Paslaugų teikimo planas.
1 darbalaukis. Paslaugos
Paslaugų teikimo
preliminari kaina per
metus (Eur be PVM)
pildo Dalyvis

Bendra suma sutarties
laikotarpiui (Eur be PVM)
pildo Dalyvis

PASTABOS:
1. Objektų ir paslaugų sąrašas orientacinis, Pirkimo (derybų) metu, gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiu
2. Objektų ir paslaugų sąrašą Dalyvis papildo pagal savo Pasiūlimą, gali būti konkretizuojamas Pirkimo (deryb
3. Paslaugų teikimo plano papildoma detali informacija pateikiama ant papildomų 4A formato lapų, kaip šių P

dernizavimo ir eksploatavimo paslaugų teikimas

mo planas.

Pastabos

Bendra suma (Eur be
PVM)

būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
būti konkretizuojamas Pirkimo (derybų) metu. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
papildomų 4A formato lapų, kaip šių Paslaugų teikimo plano Priedas.

Priedas Nr....Paslaugų pasiūlymo elektroninė forma
Projekto pavadinimas
Objektas:
Dokumentas

Objekto / gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo ir eksploatavimo paslaug
Objekto / gatvių Apšvietimo sistemos
Specifikacijų 2 priedėlis. Paslaugų teikimo planas.
2.1 darbalaukis. Apšvietimo sistemos priežiūros paslaugų specialieji reikalavi

Techninės priežiūros paslaugų apimtys, jų teikimo periodiškumas, detalus paslaugų aprašymas ir kaina.

Kodas.
Eil. Nr.

Sistema/Sritis

Pildo Perkančioji organizacija
1.
Bendri reikalavimai

Paslaugos

Apšvietimo sistemos bei įrenginiai veikia pagal paskirtį.
Nuolatinis stebėjimas. Teikiamos konsultacijos dėl apšvietimo
sistemos eksploatacijos.
Žemės kasimo darbų leidimų derinimas
Projektų techninių sąlygų derinimas
Priežiūra, kai ne elektrotechninius darbus elektros įrenginiuose
arba jų apsaugos zonose vykdo ne elektrotechniniai darbuotojai
Avarinių tarnybų paslaugų teikimas ištisą parą (sudarytos
atitinkamos sutartys su avarinėmis tarnybomis arba turimi
nuosavi resursai).
Budėjimas savivaldybės organizuojamuose renginiuose
Grįžtamųjų medžiagų sandėliavimas
Leidimų (projektų) šventinį apšvietimą sumontuoti ant
apšvietimo sistemos elementų ir prijungti prie apšvietimo tinklų
suderinimas
Šventinių/pramoginių/komercinių renginių prijungimas prie
komercinių apskaitos skydų
Pašalinių kliūčių, kurios trukdo užtikrinti kokybišką apšvietimo
paslaugą šalinimas. Į darbų apimtis įeina reikalingų leidimų
gavimas ir kiti darbai

2.

Registravimo įrankis

Pažeidimų registravimas, būklės pasikeitimas fiksuojamas
nustatytu laiku

3.

Veiklos ataskaitos

Veiklos ataskaitos yra pristatytos nustatyto formato, turinio ir
kokybės bei nustatytu laiku.

4

Elektros skaitiklių
rodmenų sistema ir
registravimas

Elektros skaitiklių rodmenų registravimas

Šviestuvų,
prožektorių, jų
sudedamųjų dalių
priežiūra ir remontas

Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal
įrenginių gamintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų
specifikacijas.

5.

Specializuota priežiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti
apšvietimo sistemos būklę Valdžios ar Privataus subjekto
sprendimu.
Perdegusių elektros lempų keitimas
Šviestuvų remontas
Šviestuvų, prožektorių
tikrinimas, valymas.

6.

Šviestuvų kronšteinų
(gembių) sistema

tikrinimas,

apžiūra,

sujungimų

Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal
įrenginių gamintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų
specifikacijas.
Specializuota priežiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti
esamos apšvietimo sistemos būklę Valdžios ar Privataus
subjekto sprendimu.
Kronšteinų (gembių) reguliavimas ir kiti darbai

7.

Šviestuvų atramos

Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal
įrenginių gamintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų
specifikacijas.
Specializuota priežiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti
esamos apšvietimo sistemos būklę Valdžios ar Privataus
subjekto sprendimu.
Metalinių atramų korozijos būklės nustatymas, antikorozinis
padengimas
Atramų ženklinimo atnaujinimas
Atramų tiesinimas
Skydelių, saugiklių, automatinių jungiklių būklės patikrinimas
atramose ir kiti darbai

Valdymo skydų
sistema ir įrenginiai

8.

Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal
įrenginių gamintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų
specifikacijas.
Specializuota priežiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti
esamos apšvietimo sistemos būklę Valdžios ar Privataus
subjekto sprendimu.
Valdymo skydų apžiūra ir revizija
Valdymo aparatūros derinimas
Valdymo skydų remontas ir kiti darbai

Oro ir požeminės
kabelinės linijos ir
įrenginiai

9.

Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal
įrenginių gamintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų
specifikacijas.
Kabelių izoliacijos varžos matavimas
Specializuota priežiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti
esamos apšvietimo sistemos būklę Valdžios ar Privataus
subjekto sprendimu.
Orinių elektros tiekimo
reguliavimas ir kiti darbai

linijų

patikra,

pertempimas,

Kabelinių linijų nužymėjimo darbai rangovų darbų vykdymo
zonose
10

Apšvietimo valdymo
sistema

Įrenginiai veikia tinkamai. vykdoma priežiūra, patikrinimai,
gedimo šalinimai, programų atnaujinimai ir kiti darbai

Pagal poreikį pildo Dalyvis (patikslinus projekto sprendinius)
Siūlo Dalyvis

Siūlo Dalyvis

Techninės priežiūro paslaugų kaina per metus viename objekte per metus (Eur be PVM)

PASTABOS:
1. Paslaugų sąrašas orientacinis, Pirkimo (derybų) metu, gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdž
2. Paslaugos Sutarties laikotarpiu turi būti vykdomos kaip numatytos Privataus subjekto apšvietimo sistem
3. Paslaugos turi būti vykdomos vadovautis galiojančiais teisės aktais ir normomis.

4. Inžinerinių sistemų bei įrenginių bendroji ir techninė priežiūra, ir pastebėtų gedimų ar sutrikimų šalinim

Sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį - Privatus subjektas turi įsivertinti inžinerinių sistemų ir apšvie
įdiegimą, kad būtu užtiktinamas jų veikimas ir funkcionavimas pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai – įraš
nerasta, numatomas priemones pastebėtiems defektams pašalinti. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikri
inžinerinės sistemos ir įrenginiai, saugos įrenginių ir priemonių būklė, įrenginių ir aplinkos sanitarinė būk

5. Apšvietimo sistemos periodinė ir specializuota priežiūra sudaro:
Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal įrenginių gamintojo nurodymus, rekomen
žiemos sezonui ir (ar) pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į inžinerinės sistemos naudojimo ypatumus

Specializuota apžiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti esamos apšvietimo sistemos būklę Valdžios
tikru aspektu, ar atliekamas auditas (energetinis, ekonominis ar kitas.). Atliekami įrašai patikros žurnaluose
reiškinių, ir (ar) apšvietimo sistemų avarijų ir gedimų, sukėlusių pavojingas situacijas žmonių saugumui ir
žurnaluose.

6. Privataus subjekto paslaugos siūlomas dažnumas, periodiškimas:
Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas Paslaugų plane. Privatus subjektas
pasiūlydamas paslaugos periodiškumą, papildomai pateiktoje informacijoje turi nurodyti
numatytas darbo valandas, kada numatomas paslaugos suteikimas ir kitas papildomas
sąlygas (jei tokios numatomos).

Jei Dalyvio numatyta kitaip ir (arba) nenumatyta vykdyti ir (arba) nėra tokios
paslaugos/sistemos/srities
Dalyvis gali siūlyti kitas paslaugų apimtis ir (arba) kitus periodiškumus.

6. Priežiūros paslaugų teikimo plano papildoma detali informacija pateikiama ant papildomų 4A formato la

o ir eksploatavimo paslaugų teikimas

slaugų specialieji reikalavimai

šymas ir kaina.
Dalyvio siūloma paslaugų teikimas objektuose
Teritorija 2
Paslaugos
periodiškumas
pildo Dalyvis

Paslaugos aprašymas
pildo Dalyvis

Terito
Paslaugos
periodiškumas
pildo Dalyvis

amas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
subjekto apšvietimo sistemos eksploatacijos metu Specifkacijose ir Paslaugų plane.

gedimų ar sutrikimų šalinimas vykdomi nuolat ir nurodytu periodiškumu atliekami planiniai ir/arba teisės aktų reikalaujami patik

nžinerinių sistemų ir apšvietimo sistemos elementų techninę priežiūrą, pilną jų aptarnavimą ir remontą, pastabėtų trūkumų šalin
Nuolatiniai stebėjimai – įrašai statinio techninės priežiūros žurnale, pažymint atliktas apžiūras ir patikras, pastebėtus defektus ar
ebėjimų metu vizualiai tikrinamos apšvietimo sistemos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės j
ių ir aplinkos sanitarinė būklė. Į nuolatinius stebėjimus neįeina periodinės ir specializuotos apžiūros.

mintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų specifikacijas. Kasmetinės apžiūros, kai inžinerinės sistemos ir įrangos apžiūros
stemos naudojimo ypatumus). Atliekami įrašai patikros žurnaluose.

imo sistemos būklę Valdžios ar Privataus subjekto sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas a
mi įrašai patikros žurnaluose. Neeilinės apžiūros ir remontas, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir p
uacijas žmonių saugumui ir konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Valdžios subjekto ar Privataus subjekto techniniam pri

Nuolat
1 kartai per savaitę
3 kartai per savaitę
5 kartai per savaitę
7 kartai per savaitę
1 kartą per mėnesį
2 kartai per mėnesį
1 kartą per metus
2 kartus per metus
4 kartus per metus
Pagal poreikį
Nevykdoma
Siūlo Dalyvis

ant papildomų 4A formato lapų, kaip šių Paslaugų teikimo plano Priedas.

ų teikimas objektuose
Teritorija 3
Paslaugos aprašymas
pildo Dalyvis

Dalyvio siūloma
paslaugų teikimo
bendra kaina per
metus (Eur be PVM)
pildo Dalyvis

r/arba teisės aktų reikalaujami patikrinimai.

ir remontą, pastabėtų trūkumų šalinimą ir jei būtina, papildomų priemonių
s ir patikras, pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų
ų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti. Vizualiai tikrinama
pžiūros.

nerinės sistemos ir įrangos apžiūros, kurios atliekamos prieš prasidedant

tatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie inžinerines sistemas ar įrangą tam
nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) atskirų konstrukcijų griūties ir kitų
ar Privataus subjekto techniniam prižiūrėtojui. Atliekami įrašai patikros

Bendra suma
sutarties laikotarpiui
(Eur be PVM)
pildo Dalyvis

Pastabos

Bendra suma (Eur be PVM)

Priedas Nr....Paslaugų pasiūlymo elektroninė forma
Projekto pavadinimas
Objektas:
Dokumentas

Objekto/gatvių Apšvietimo sistemos modernizavimo ir eksploatavimo
Objekto/gatvių Apšvietimo sistemos
Specifikacijų 2 priedėlis. Paslaugų teikimo planas.
2.2 darbalaukis. Atnaujinimo ir remonto specialieji reikalavimai

Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbų teikimo Sutarties Paslaugų laikotarpio kiekvienais metais

Eil. Nr.

Atliktų investicijų vidutinė
Išlaidų komponentas
numatytoji Turto eksploatavimo
(infrastruktūros elementai) (gyvavimo ciklo) trukmė metais
pildo Dalyvis

1.

Teritorija 2

1.1.

Šviestuvas

1.2.

Gembė

1.3.

Atrama

1.4.

Valdymo punktas

1.5.

Elektros kabelinė linija

1.6.

Apšvietimo valdymo sistema

1.7.

Kita ...pildo Dalyvis

2.

Teritorija 3

2.1.

Šviestuvas

2.2.

Gembė

2.3.

Atrama

2.4.

Valdymo punktas

2.5.

Elektros kabelinė linija

2.6.

Apšvietimo valdymo sistema

2.7.

Kita ...pildo Dalyvis

PASTABOS:
1. Išlaidų komponentų ir atnaujintinų elementų sąrašas orientacinis, Pirkimo (derybų) metu, gali būti Dalyv
2. Pasiūlyme išlaidų komponentų ir atnaujintinų elementų sąrašą Dalyvis papildo pagal Pasiūlymo sprendin
poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
3. Jei Dalyvis įsivertina, kad tam tikri išlaidų komponentai ir išlaidos Sutarties laikotarpiu nenumatomos, P
Pasiūlymo pagrindimą ir aprašymus.
4. Gyvavimo ciklo Paslaugas visų pirma sudaro:
a. Įrenginių tiekimas tuo atveju, kai įrenginiai sugenda;
b. Šalutiniai Darbai, būtini infrastruktūrai atnaujinti Sutarties laikotarpiu (įskaitant švistuvų, gembių, atram
kabelinės linijos, valdymo sistemos įrangos ir kitos techninių įrenginių atnaujinimą);
c. Eksploatavimo laiko pabaigos sulaukusių įrenginių atnaujinimas;

imo sistemos modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų teikimas
imo sistemos
s. Paslaugų teikimo planas.
jinimo ir remonto specialieji reikalavimai

arties Paslaugų laikotarpio kiekvienais metais
Atnaujinimo ir remonto darbų
išlaidų numatytų komponentų
aprašymas, numatomų
atnaujintinų elementų sąrašas
pildo Dalyvis

Išlaidų planas Atna
1

2

3
pildo Dalyvis

ientacinis, Pirkimo (derybų) metu, gali būti Dalyvio konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti d
ų sąrašą Dalyvis papildo pagal Pasiūlymo sprendinius, gali būti konkretizuojamas Pirkimo (derybų) metu. Esant
aslaugų.
ai ir išlaidos Sutarties laikotarpiu nenumatomos, Pasiūlyme Dalyvis aktualių pozicijų nepateikia. Dalyvis pateikia

ties laikotarpiu (įskaitant švistuvų, gembių, atramų, valdymo punktų, elektros
inių įrenginių atnaujinimą);
aujinimas;

Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur)
4

5

6

7

8

pildo Dalyvis

pildo Dalyvis

pildo Dalyvis

pildo Dalyvis

pildo Dalyvis

džios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
derybų) metu. Esant

ikia. Dalyvis pateikia

iekvienais metais (Eur)
9

10

11

12

13

pildo Dalyvis

pildo Dalyvis

pildo Dalyvis

pildo Dalyvis

pildo Dalyvis

14

15

Bendra išlaidų suma (Eur be
PVM)

pildo Dalyvis

pildo Dalyvis

pildo Dalyvis

Bendra suma (Eur be PVM):

Pastabos

Bendra suma (Eur be PVM):

Priedas Nr....Paslaugų pasiūlymo elektroninė forma
Projekto pavadinimas
Objektas:
Dokumentas

Kodas

Sistema/Sritis

Objekto/gatvių Apšvietimo sistemos modernizavimo ir eksploatavimo paslaug
Objekto/gatvių gatvių Apšvietimo sistemos
Specifikacijų 2 priedėlis. Paslaugų teikimo planas.
2.3 darbalaukis. Registravimo įrankio paslaugų specialieji reikalavimai

Paslaugos

Registravimo įrankio funkcijoms vykdyti gali būti naudojamas
įprastas internetinis ryšys ir atskiri kompiuterinio / telefoninio
ryšio tinklai.
Registravimo įrankis Registravimo įrankio tikslai ir aprėptys pateikti Specifikacijose.

Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų registravimas. Įrašus
atlieka Valdžios subjektas, Privatus subjektas arba automatiškai
automatinė sistema (inžinerinių sistemų automatika):
• Suteikiamas unikalus užklausimo ar pranešimo numeris;
• Pranešimo ir (ar) Paslaugų pažeidimo registravimo data ir
laikas;
• Pranešimo ir (ar) Paslaugų pažeidimą užregistravusio
pranešimą asmens vardas, pavardė, kontaktai (kai asmuo,
įregistravęs užklausimą ar pranešimą, pateikia tokią informaciją)
arba identifikuojama automatinė sistema;
• Paslaugų pažeidimo vieta (gatvė, teritorijos pavadinimas ar
sistemos Nr.);
• Trumpas paslaugos pažeidimo aprašymas.

RĮ
Pranešimų ir (ar)
Paslaugų pažeidimų
registravimo įrankis

RĮ
Pranešimų ir (ar)
Paslaugų pažeidimų
registravimo įrankis

Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų identifikavimas
(įrašus atlieka Privatus subjektas) :
• Pranešimo ir Paslaugų pažeidimo Privataus subjekto
identifikavimo data, laikas;
• Paslaugų pažeidimo tiksliai identifikuojama-patikslinta
Kodas/Sistema/Sritis;
• Paslaugų pažeidimo tiksliai Privataus subjekto identifikuojamapatikslinta vieta (gatvė, teritorijos pavadinimas ar sistemos Nr.);
• Paslaugų pažeidimo identifikavimas, priskiriant Kokybės ar
Funkcionavimo pažeidimui (KP ar FP).
• Paslaugų pažeidimo įtakotą Funkcinį sektorių, priskiriant
Funkcionavimo pažeidimui lygį (A,B,C,D)
• Paslaugų pažeidimui priskirtas Ištaisymo laikas (ištaisymo
trukmė, ištaisymo data ir laikas).
Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų šalinimas (įrašus
atlieka Privatus subjektas, patvirtina Valdžios subjektas):
• Paslaugų pažeidimo informaciją, susijusia su ištaisymo laiko
bei apie naudotus veiksmus, kurių buvo imtasi, ištaisymui
numatomas taikytinas priemones ir (ar) prašymo teikimas dėl
ištaisymo laiko pratesimo taikymo galimybės, įrašus atlieka
Privatus subjektas;
• Paslaugų pažeidimo ištaisymui taikomoms priemonėms
Valdžios subjekto pritarimas (Taip/Ne), įrašus atlieka Valdžios
subjektas.
Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų ištaisymas ir
vertinimas (įrašus atlieka Privatus subjektas, patvirtina
Valdžios subjektas:
• Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto pateikimas (aprašymas,
vieta, data, laikas), įrašus atlieka Privatus subjektas;
• Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto patvirtinimas (Taip/Ne),
įrašus atlieka Valdžios subjektas;
• Paslaugų pažeidimo ištaisymo įvertinimas, vadovaujantis
Išskaitų mechanizmo nuostatomis.

Siūlo Dalyvis
PASTABOS:

Siūlo Dalyvis

o ir eksploatavimo paslaugų teikimas

ecialieji reikalavimai

Dalyvio siūlomas Sprendimas
pildo Dalyvis

Dalyvio siūloma paslaugų
sukūrimo kaina per metus (Eur
be PVM)
pildo Dalyvis

Bendra suma sutarties
laikotarpiui (Eur be PVM)
pildo Dalyvis

Pastabos

Bendra suma (Eur be PVM):

