
Priedas Nr.2 
APSAUGOS SISTEMOS KOMPONENTŲ  IR ĮRENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO  

LENTVARIO IR ŠILĖNŲ BAZĖSE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 
 

1. PIRKIMO OBJEKTAS 
Lentvario ir Šilėnų bazių apsaugos sistemos (toliau - AS) įrangos pirkimas kartu su techninio 
darbo  projekto parengimu ir įrengimas pagal paruoštą ir suderintą projektą. 
 
2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS  
UAB Geležinkelio tiesimo centras, kuriam priklauso Lentvario ir Šilėnų bazės, kuriose yra 
saugoma didėli kiekiai materialinių vertybių, todėl šiuo pirkimu, siekiama sustiprinti šių objektų 
apsaugą, planuojama suprojektuoti AS, kurių suveikimo signalai bus perduodami į centrinį 
stebėjimo pultą. 
 
3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / 
PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI 
 
3.1. NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
3.1.1. Sutarties vykdymas skirstomas etapais: 
3.1.1.1. AS Technologinių projektų parengimas ir derinimas naudojant techninei 
specifikacijai atitinkančius komponentus. Komponentai ir jų kiekiai pateikti Priede Nr. 1. 
Dviejų Projektų  vizualiniai pavyzdžiai, Lentvario bazės planas su įrangos išdėstymu 
pateiktas Priede Nr. 2. ir Šilėnų bazės planas su įrangos išdėstymu pateiktas Priede Nr.3. 
3.1.1.2. Sistemų įrengimas pagal paruoštus Technologinius projektus. 
3.1.1.3. Atliktų darbų priėmimas-perdavimas. 

3.1.2. Vykdytojas turi įvykdyti visus Techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant ir bet 
kokius kitus reikalavimus, susijusius su prekėmis (visi AS įrangos komponentai, kurie bus 
pateikiami Vykdytojo Prekių su paslaugomis pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) 
vykdymo metu) (toliau - Prekės), paslaugomis (visi AS sistemos projektavimo, įrangos 
įrengimo, sistemų konfigūravimo  ir kt. susiję, bet nepaminėti įrengimui reikalingi darbai) 
(toliau - Paslaugos) kurias suteiks Vykdytojas (Sutarties vykdymo metu), bei jų pristatymu 
(Vykdytojui padengiant visas su tuo susijusias išlaidas) kurie nėra tiksliai apibrėžti šioje 
Techninėje specifikacijoje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Techninėje specifikacijoje 
nurodytomis Prekėmis ir Paslaugomis. 
3.1.3. Vykdytojas atsako už kokybišką prekių pristatymą laiku ir Paslaugų suteikimą 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir LR įstatymų nustatyta tvarka. 
3.1.4. Perkamai įrangai (Prekėms) ir suteiktoms paslaugoms Vykdytojas privalo suteikti 

garantinį laikotarpį ne trumpesnį, negu numatyta Sutarties sąlygose. (2 metai). 
3.1.5. Vykdytojas turi suteikti Prekes ir Paslaugas vadovaudamasis: 
3.1.5.1. Lietuvos respublikos statybos įstatymu; 
3.1.5.2. Sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00; 
3.1.5.3. Rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos 
užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 
2015-06-04 d. įsakymu Nr. Į-467; 
3.1.5.4. Kitais šiam Pirkimui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančiais techninių 
norminių dokumentų reikalavimais. 
3.1.5.5. Aukščiau (3.1.5. punkte) pateiktas dokumentų sąrašas yra teikiamas Vykdytojo 
patogumui ir sudaro pagrindinius dokumentus, kuriais įprastai turėtų vadovautis 
Vykdytojas, tačiau minėtas sąrašas neturi būti laikomas išsamiu ir baigtiniu. Vykdytojas 
projektavimo ir Paslaugų teikimo metu privalo vadovautis visais taikytinais Lietuvos 
Respublikoje galiojančias teisiniais dokumentais, įskaitant visus jų pakeitimus ir 
papildymus. Jeigu Vykdytojas neranda Užsakovo priimtų teisės aktų ir (ar) nėra tikras ar 



Užsakovas yra priėmęs teisės aktus reglamentuojančius tam tikrus dalykus, Vykdytojas turi 
kreiptis į Užsakovo atstovą dėl informacijos apie Užsakovo priimtus teisės aktus suteikimo. 

 
3.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS 
REZULTATAS 
3.2.1. Vykdytojas turi paruošti atskirus technologinius projektus Lentvario bazei ir Šilėnų 

bazei. 
3.2.2. Vykdytojas ruošdamas technologinį projektą Lentvario bazei turi užtikrinti šiuos 

sistemų funkcionalumus: 
3.2.2.1. Visose sistemose turi būti realizuota atsarginio maitinimo galimybė, dingus 
pagrindiniam maitinimui. 
3.2.2.2. Perimetro apaugos sistema (toliau - PAS) turi: 

3.2.2.2.1. turėti jutiklius kurie: 
3.2.2.2.1.1. veikia remiantis RFID (Radio-frequency identification) technologijos 
principu ir perduoda signalą kitam jutikliui grandinės principu per visą perimetrą 
bevieliu būdu. Jeigu artimiausias jutiklis neatsako signalas turi būti perduodamas 
artimiausiam jutikliui. 
3.2.2.2.1.2. turi akceleracijos jutiklį kurio pagalba matuoja tvoros vibraciją. 
3.2.2.2.1.3. montuojami ant objekte esančios tvoros. 
3.2.2.2.1.4. veikia autonomiškai  iš viduje įmontuotos baterijos (nereikalauja maitinimo 
šaltinio). 
3.2.2.2.1.5. automatiškai matuoja mechaninę tvoros kokybę ir pagal gautus rezultatus 
automatiškai susikalibruoja, taip išvengiant klaidingų suveikimų. 
3.2.2.2.1.6. negeneruoja klaidingų suveikimų esant vėjui, lietui, audrai su kruša ir t.t. 
3.2.2.2.1.7. automatiškai atlieka savo darbingumo patikrinimą ne rečiau nei 2 kartus 
per dieną. 

3.2.2.2.2. turėti galimybę aptikti išmontuojamą jutiklį, tvoros pakreipimą, tvoros 
prakirpimą, tvoros segmento pažeidimą. 
3.2.2.2.3. turi turėti PTZ kamerų valdymo galimybę kuri: 

3.2.2.2.3.1.  generuojant suveikimo signalą perimetro segmente automatiškai atsuktų 
PTZ kamerą į pažeidimo vietą. 
3.2.2.2.3.2. suderinama su siūlomomis PTZ kameromis. 
3.2.2.2.3.3. dinamiškai reaguoja į objekto pažeidimus: 

3.2.2.2.3.3.1. įvykus 1 pažeidimui objekte į pažeidimo vieta atsukamos visos PTZ 
kameros,  
3.2.2.2.3.3.2. įvykus 2 ar daugiau pažeidimų vienu metu dalį PTZ kamerų atsuką į 
vieną pažeidimo vieta, o kitą dalį į kitą ir t.t.  

3.2.2.2.4. turi turėti programinę įrangą skirtą stebėti sistemai: 
3.2.2.2.4.1. kurią pasiekti galima nuotoliniu būdu interneto pagalba. 
3.2.2.2.4.2. kurios pagalba galima keisti sistemos konfigūraciją. 
3.2.2.2.4.3. kuri geba atvaizduoti perimetro sistemos įrangos išdėstymą objekte  ant 
žemėlapio dviejose ir trijose dimensijose. 
3.2.2.2.4.4. kurioje atvaizduojama PAS suveikimo signalai su tikslia jo lokacija. 

3.2.2.3. Vaizdo stebėjimo sistema turi: 
3.2.2.3.1. kaupti vaizdo įrašus ne mažiau nei 20 parų. 
3.2.2.3.2. turėti stacionarias vaizdo kameras: 

3.2.2.3.2.1. kurių matymo laukus numatys Užsakovas. 
3.2.2.3.2.2. kurios generuos aliarmo signalą išmaniosios analitikos pagalba (linijos 
kirtimas, judesio detekcija ir t.t) 

3.2.2.3.3. turėti PTZ kameras: 
3.2.2.3.3.1. kurios automatiškai atsisuks į PAS pažeidimo vietą. 
3.2.2.3.3.2. kurios generuos aliarmo signalą išmaniosios analitikos pagalba (linijos 
kirtimas, judesio detekcija ir t.t) 

3.2.2.3.4. įrašinėti ir kaupti vaizdų archyvą, naudojant standartinius glaudinimo 
algoritmus. 



3.2.2.3.5. turėti programinę įranga skirtą valdyti vaizdo kameroms kuri: 
3.2.2.3.5.1. gavus aliarminį pranešimą iš PAS atsuktų valdomas PTZ kameras į PAS 
pažeidimo vietą ir automatiškai generuotų aliarminį pranešimą apie tokį įvykį 
operatoriui. 
3.2.2.3.5.2. turi galimybę diferencijuoti sistemos vartotojus (administratorius, 
operatorius ir t.t.) 
3.2.2.3.5.3. turi galimybę įjungti/išjunti sisteminius funkcionalumus vartotojams. 
3.2.2.3.5.4. turėti galimybę nustatyti įrašo kadrų per sekundę skaičių kiekvienai vaizdo 
kamerai atskirai; 
3.2.2.3.5.5. turi funkcionalumą prieiti prie sukauptų vaizdo įrašų realiu laiku. 
3.2.2.3.5.6. turi sistemos administravimo ir konfigūravimo galimybę. 

3.2.2.4. Praėjimo kontrolės sistema (toliau - PKS) turi: 
3.2.2.4.1. turėti praėjimo kontrolės taškus kurie: 

3.2.2.4.1.1. turi būti prijungti į šiuo metu įmonių grupėje naudojamą praėjimo kontrolės 
sistemą (APACS APOLLO). 
3.2.2.4.1.2. turi turėti kortelių skaitytuvus iš abiejų taško pusių. 

3.2.2.4.2. turėti praėjimo kontrolės tašką prie išėjimo/įėjimo į teritoriją: 
3.2.2.4.2.1. kuris kontroliuotų trikojį turniketą. 
3.2.2.4.2.2. aplink turniketą turi būti suformuota tvorelė užkardanti galimybė jį apeiti. 

3.2.2.5. Numerių atpažinimo sistema: 
3.2.2.5.1. turi automatiškai atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius. 
3.2.2.5.2. turėti galimybę administruoti vedamus vartotojų numerius, suskirstyti juos į 
grupes, priskirti skirtingas įvažiavimo roles. 
3.2.2.5.3. turėti automatinį užtvarą kuris pakeliamas atpažinus įvestus į sistemą 
transporto priemonės numerius. 

3.2.3. Vykdytojas ruošdamas technologinį projektą Šilėnų bazei turi užtikrinti šiuos 
funkcionalumus: 

3.2.3.1. Visose sistemose turi būti realizuota atsarginio maitinimo galimybė, dingus 
pagrindiniam maitinimui. 
3.2.3.2. Perimetro apaugos sistema (toliau - PAS) turi: 

3.2.3.2.1. turėti vaizdo kameras kurios aptiktų judančių objektų šiluminį spinduliavimą 
ties objekto perimetru: 
3.2.3.2.2. turi turėti PTZ kamerų valdymo galimybę kuri: 

3.2.3.2.2.1. generuojant suveikimo signalą automatiškai atsuktų PTZ kamerą į 
pažeidimo vietą. 
3.2.3.2.2.2. suderinama su siūlomomis PTZ kameromis. 

3.2.3.2.3. turi turėti programinę įrangą skirtą stebėti sistemai: 
3.2.3.2.3.1. kuri geba nustatyti kurioje objekto perimetro vietoje vykdomas perimetro 
pažeidimas. 
3.2.3.2.3.2. kuri turi išmaniąją analitiką: 

3.2.3.2.3.2.1. Judesio aptikimas. 

3.2.3.2.3.2.2. Zonos kirtimas. 

3.2.3.2.3.2.3. Linijos kirtimas. 

3.2.3.2.3.3. palaikomi keli vienu metu vykstantys išmaniosios analitikos scenarijai. 
3.2.3.2.3.4. gavus suveikimo signalą automatiškai generuotų aliarminį pranešimą apie 
tokį įvykį operatoriui. 
3.2.3.2.3.5. kuri turi galimybę diferencijuoti sistemos vartotojus (administratorius, 
operatorius ir t.t.) 
3.2.3.2.3.6. kuri turi galimybė automatiškai sukalibruoti sistemos kameras. 

3.2.3.3. Vaizdo stebėjimo sistema turi: 
3.2.3.3.1. kaupti vaizdo įrašus ne mažiau nei 20 parų. 
3.2.3.3.2. turėti stacionarias vaizdo kameras: 

3.2.3.3.2.1. kurių matymo laukus numatys Užsakovas. 



3.2.3.3.2.2. kurios generuos aliarmo signalą išmaniosios analitikos pagalba (linijos 
kirtimas, judesio detekcija ir t.t) 

3.2.3.3.3. turėti PTZ kameras: 
3.2.3.3.3.1. kurios automatiškai atsisuks į PAS pažeidimo vietą. 
3.2.3.3.3.2. kurios generuos aliarmo signalą išmaniosios analitikos pagalba (linijos 
kirtimas, judesio detekcija ir t.t) 

3.2.3.3.4. įrašinėti ir kaupti vaizdų archyvą, naudojant standartinius glaudinimo 
algoritmus. 
3.2.3.3.5. turėti galimybę integruoti objekte esamą IP technologijos sistemą į siūlomą 
sistemą. 
3.2.3.3.6. turėti programinę įranga skirtą valdyti vaizdo kameroms kuri: 

3.2.3.3.6.1. gavus aliarminį pranešimą iš PAS atsuktų valdomas PTZ kameras į PAS 
pažeidimo vietą ir automatiškai generuotų aliarminį pranešimą apie tokį įvykį 
operatoriui. 
3.2.3.3.6.2. turi galimybę diferencijuoti sistemos vartotojus (administratorius, 
operatorius ir t.t.) 
3.2.3.3.6.3. turi galimybę įjungti/išjunti sisteminius funkcionalumus vartotojams. 
3.2.3.3.6.4. turėti galimybę nustatyti įrašo kadrų per sekundę skaičių kiekvienai vaizdo 
kamerai atskirai; 
3.2.3.3.6.5. turi funkcionalumą prieiti prie sukauptų vaizdo įrašų realiu laiku. 
3.2.3.3.6.6. turi sistemos administravimo ir konfigūravimo galimybę. 

3.2.3.4. Praėjimo kontrolės sistema (toliau - PKS) turi: 
3.2.3.4.1. turėti praėjimo kontrolės taškus kurie: 

3.2.3.4.1.1. turi būti prijungti į šiuo metu įmonių grupėje naudojamą praėjimo kontrolės 
sistemą (APACS APOLLO). 
3.2.3.4.1.2. turi turėti kortelių skaitytuvus iš abiejų taško pusių. 

3.2.3.4.2. turėti praėjimo kontrolės tašką prie išėjimo/įėjimo į teritoriją: 
3.2.3.4.2.1. kuris kontroliuotų trikojį turniketą. 
3.2.3.4.2.2. aplink turniketą turi būti suformuota tvorelė užkardanti galimybė jį apeiti. 

3.2.3.5. Numerių atpažinimo sistema: 
3.2.3.5.1. turi automatiškai atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius. 
3.2.3.5.2. turėti galimybę administruoti vedamus vartotojų numerius, suskirstyti juos į 
grupes, priskirti skirtingas įvažiavimo roles. 
3.2.3.5.3. turėti automatinį užtvarą kuris pakeliamas atpažinus įvestus į sistemą 
transporto priemonės numerius. 

3.2.4. Bendrieji reikalavimai: 
3.2.4.1. Vykdytojo parengtoje  techninėje dokumentacijoje Vykdytojo numatyti  sprendiniai 
privalo atitikti taikytinų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, teisės aktų, standartų, 
statybos techninių reglamentų, statinio saugos ir jo paskirties dokumentų reikalavimus bei 
šios Techninės specifikacijos sąlygas. 
3.2.4.2. Vykdytojas parengęs techninę dokumentaciją turi suderinti ją su UAB Geležinkelio 
tiesimo centro nustatyta tvarka. 
3.2.4.3. Vykdytojo įsigyjamos ir Sutarties apimtyje pateikiamos medžiagos turi būti naujos, 
nenaudotos ir pagamintos ne seniau nei 2019 metais. 
3.2.4.4. Vykdytojas privalo parengti ir suderinti demontuojamų ir gražinamu Užsakovui 
medžiagų ir įrenginių sąrašą. Visos Vykdytojo demontuojamos ir netinkamos tolimesnei 
eksploatacijai medžiagos ir įrenginiai turi būti utilizuoti Vykdytojo jėgomis. 
3.2.4.5. Visos Vykdytojo naudojamos medžiagos kurioms privalomas atitikties ženklinimas 
turi būti paženklintos „CE“ (Conformité Européene) ženklu. 
3.2.4.6. Visi Vykdytojo naudojami laidininkai turi atitikti IEC 60228 ar lygiaverčius 
reikalavimus. 
3.2.4.7. Prieš  numatomą Prekių/Paslaugų tiekimą, bet ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo 
dienos iki Paslaugų teikimo  pradžios, Vykdytojas, iš anksto suderinęs su Užsakovu laiką, 
privalo iškviesti Užsakovo atstovus dėl ryšių, signalizacijos bei elektros tiekimo kabelių 
trasų nužymėjimo. 



3.2.4.8. Vykdytojo teikiamos Paslaugos turi būti suteikiamos taip, kad nepakenktų 
Užsakovo ar kito asmens, turinčio teisę naudotis Užsakovo turtu, eismo įrangai ir 
netrukdytų vykstančiam traukinių eismui. Vykdytojas turi užtikrinti, kad būtų griežtai 
laikomasi visų taisyklių, reglamentų ar nurodymų, apsaugančių geležinkelio eismą ir 
geležinkelio zonoje dirbančius darbuotojus. 
3.2.4.9. Vykdytojo teikiamos Paslaugos (kasimo darbai) šalia geležinkelio bėgių Vykdytojo 
gali būti pradėti tik tada, kai Užsakovas patikrins ir patvirtins priemones, užtikrinančias 
geležinkelio bėgių ir (arba) konstrukcijos stabilumą. 
3.2.4.10. Prieš numatomą Prekių ar Paslaugų suteikimą šalia geležinkelio bėgių, 
Vykdytojas turi informuoti Užsakovą, o šis gali prireikus skirti prižiūrėtojus, užtikrinsiančius 
Užsakovo eismo ir turto saugumą. Vykdytojas privalės paskirti signalininkus, kai to 
reikalauja norminiai dokumentai. 
 

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR 
KOKYBEI PATVIRTINTI 
 
4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU: 
4.1.1. Siūlomos įrangos, medžiagų, įrenginių aprašymai, techniniai parametrai; 
4.1.2. Jei siūloma nauja, lygiavertė esančiai, valdymo įranga, valdymo įrangos aprašymai 

bei kita projektinė dokumentacija, nurodyta 4.2.6. papunktyje; 
4.1.3. Įrenginių ir medžiagų techniniai aprašymai (pateikiami lietuvių arba anglų kalba). 

 
4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT 
SUTEIKTAS PASLAUGAS 
 
4.2.1. Įrenginių priėmimo į eksploataciją aktai; 
4.2.2. Prekių/Paslaugų perdavimo-priėmimo aktai; 
4.2.3. PVM sąskaita faktūra; 
4.2.4. Įrangos gamintojo eksploatacijos (techninės priežiūros), aptarnavimo instrukcijos, 

įskaitant sistemos administravimo instrukciją; 
4.2.5. Išpildomoji techninė dokumentacija (įrenginių aprašymai, išpildomosios nuotraukos, 

įrenginių pasai, elektros ir valdymo kabėlių sertifikatų arba atitikties deklaracijų kopijos ir t.t.); 
4.2.6. AS konfigūravimo, valdymo, programinę įrangą (jeigu tokia yra). Kartu turi būti 

pateikti administravimo prisijungimo duomenys prie AS. 
4.2.7. projektinė dokumentacija 3 egz., iš kurių 1 egz. spausdintame variante su žyma 

„Originalas“ ir originaliais projektą parengusių atsakingų asmenų bei projekto vadovo 
parašais ir 2 egz. elektroniniame variante – vienas turi būti su teisėmis, leidžiančiomis jį 
redaguoti (MS Word, MS Excel, Autocad [*.dwg], MS Visio formatais), kitas – pdf formatas.  

 


