
PANEVĖŽIO REGIONINIO SĄVARTYNO TERITORIJOS FIZINĖS APSAUGOS 

PASLAUGŲ TEIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Perkančioji organizacija: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, Beržų g. 3, 

Panevėžys, Tel./faks. (8 45) 432 199.  

Pirkimo objektas – Panevėžio regioninio sąvartyno Dvarininkų k., Miežiškių sen., 

Panevėžio r. teritorijos fizinės apsaugos paslaugos, teikiamos darbo dienomis nuo 17:00 iki 8:00 

val., poilsio ir švenčių dienomis – 24 val. per parą (Teritorijos schema pridedama).  

1. Perkančioji organizacija nesuteikia tiekėjo budėtojams patalpų. 

2. Paslaugos teikėjas perkančiajai organizacijai apmoka už darbo metu išnaudotą elektros 

energiją pagal kontrolinio skaitiklio parodymus. 

 

Pagrindiniai reikalavimai fizinės apsaugos paslaugos teikėjui: 

3. Užtikrinti nepertraukiamą teritorijos perimetro apsaugą ir objekto apsaugą visą parą: 

3.1. užtikrinti materialinių vertybių apsaugą bei, kad į saugomą teritoriją nepatektų 

pašaliniai asmenys ir transporto priemonės; 

3.2. užtikrina darbuotojo, budinčio objekte, radijo ryšį su mobilia grupe (ekipažu); 

3.3. keičiant darbuotojus, užtikrinti apsaugos nepertraukiamumą; 

3.4. iškilus pavojui, nedelsiant atsiųsti į objektą mobilią grupę (ekipažą).  

4. Užtikrindamas paslaugos atlikimo įgyvendinimą, tiekėjo skirtas apsaugos darbuotojas 

privalo: 

4.1. atvykti pailsėjęs, apsirengęs nustatyta, tvarkinga tarnybine apranga. Su savimi turėti 

tarnybinį pažymėjimą, kuriame patvirtinama, kad jis yra apsaugos darbuotojas, ir segėti jį 

matomoje vietoje prie viršutinių drabužių; 

4.2. pildyti budėjimo pamainos priėmimo – perdavimo apskaitos žurnalą; 

4.3. pastebėjus signalizacijos, gesinimo sistemų gedimus, apie tai informuoti užsakovo 

paskirtą atsakingą asmenį (pasirašius sutartį tiekėjui bus pranešti atsakingi asmenys ir jų 

kontaktai); 

4.4. kilus konfliktui saugomose patalpose, imtis priemonių konfliktą sukėlusį asmenį 

neutralizuoti, o esant reikalui, perduoti jį teisėsaugos pareigūnams; 

4.5. suveikus apsaugos signalizacijai, patikrinti suveikimo zoną ir apie suveikimo 

priežastį informuoti tiekėjo centrinį stebėjimo pultą.  

4.6. per įmanomai trumpiausią laiką informuoti perkančiąją organizaciją apie žinomus 

arba įtariamus pavojus saugiam darbui, apsaugos sąlygų pasikeitimus. 

5. Perkančiajai organizacijai pagrįstai pareikalavus, per įmanomai trumpiausią laiką 

teikėjas privalo pakeisti apsaugos darbuotoją, kuris, perkančiosios organizacijos nuomone, dėl 

netinkamos kvalifikacijos arba kitų priežasčių trukdo tinkamai  vykdyti sutarties sąlygas. 

Apsaugos darbuotojų nušalinimas neatleidžia teikėjo nuo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 

6. Palaikyti greito reagavimo ekipažus. 

7. Tiekėjas turi prisiimti visišką perkančiosios organizacijos turto materialinę 

atsakomybę, jei žala padaroma dėl Tiekėjo darbuotojų kaltės ir aplaidumo. 

 

Paslaugų teikimo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos su galimybe 

pratęsti sutarties galiojimo terminą 1 kartą iki 6 mėnesių laikotarpiui. 

 

Pasiūlymus dėl techninės specifikacijos projekto teikti iki 2015 m. lapkričio 9 d. 14.00 

val. sąvartyno vadovui Viliui Mulevičiui tel. 8-698 43 280, el. paštu vilius.mulevicius@pratc.lt, 

telefonu ar faksu (8 45) 43 21 99; viešųjų pirkimų specialistei Astai Strelčiūnienei el. paštu 

asta.strelciuniene@pratc.lt, tel. (8 45) 43 21 99.  
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