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TARPTAUTINIŲ VAIKŲ ŽAIDYNIŲ KAUNE 2017 M.
DALYVIŲ APGYVENDINIMO IR SPORTINIO MIESTELIO ĮKŪRIMO
PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

1. Pirkimo objektas: Sportinio miestelio su infrastruktūra įkūrimo ir apgyvendinimo paslaugų
Kaune pirkimas.
2. BVPŽ kodas – 55250000-7 Apstatytų apgyvendinimo patalpų trumpalaikės išnuomojimo
paslaugos; 70332000-7 Paslaugos, susijusios su negyvenamuoju nekilnojamuoju turtu.
3. Perkamos paslaugos 2017 m. liepos mėn. Kauno mieste vyksiančių Tarptautinių vaikų
žaidynių sportininkų, trenerių ir delegacijos vadovų apgyvendinimui ir sportininkų miestelio
įkūrimui nuo 2017 m.. liepos 4 d. iki 2017 m. liepos 9 d. (5 nakvynės, 6 dienos, ne mažiau kaip
1250 dalyvių apgyvendinimo vietos);
3.1. Sportininkų miestelis ir apgyvendinimas turi būti Kauno mieste arba ne toliau kaip 5 km
nuo Kauno miesto ribos, sporto miestelio infrastruktūros teritorijoje turi būti apgyvendinimo
patalpos - bendrabučiai ar panašaus tipo pastatai/patalpos su tinkama apgyvendinimui
infrastruktūra, WC, dušais ir kt. pagal LR higienos normas. Ne toliau kaip 1,5 km spinduliu nuo
apgyvendinimo patalpų organizacinėms reikmėms turi būti bent dvi erdvios salės - paviljonai ar kt.
ne mažesni kaip 2000 m2 (su administracinėmis patalpomis). Turi būti auditorijos su
prezentacijoms skirta įranga: ne mažiau 1 auditorija 300 vietų; ne mažiau 8 auditorijos po 80-100
vietų. Turi būti patogus susisiekimas, parkavimo aikštelės, privažiavimas autobusams, stovėjimo
aikštelė-parkingas ne mažiau kaip 15 autobusų vietų.
4. Tiekėjas turi suteikti:
4.1. kambarius bendrabučiuose ar panašiose apgyvendinimo patalpose su ne mažiau kaip 1250
dalyvių apgyvendinimo vietomis nuo 2017 m. liepos 4 d. iki 2017 m. liepos 9 d. (5 paros).
Kambarių tipas: vienviečiai, dviviečiai, triviečiai, daugiaviečiai (ne daugiau kaip 6 vietų).
Paslaugos tiekėjas užsakovui išduoti po 3 raktus nuo kiekvieno kambario. 2017 liepos 3 d. 8.00 val.
kambariai turi būti pilnai sutvarkyti ir paruošti smulkaus inventoriaus išdėliojimui;
4.2. galimybę nuomotis papildomų iki 300 nakvynės vietų, kurių inventoriumi (lovomis)
pasirūpina perkančioji organizacija Kambarių paruošimas pradedamas (pradedamas vežti stambus
inventorius į laisvus kambarius) 2017 m. birželio 01 d.;
4.3. dvi erdvias sales - paviljonai ar kt. patalpos ne mažesnės kaip 2000 m2:
4.3.1.viena salė, ne mažesnė kaip 2000 m2, kurioje perkančioji organizacija laikinai įrengs
sportininkų valgyklą nuo 2017 m. liepos 4 d. iki 2017 m. liepos 9 d. (6 paros). Baldų ir įrangos
suvežimas numatomas nuo 2017 birželio 26 d.;

4.3.2. antra salė, ne mažesnė kaip 2000 m2, kurioje 2017 m. liepos 4 d. būtų atvykusiųjų
registracija, 2017 m. liepos 5-8 d. įsikurtų informacijos centras, 2017 m. liepos 9 d. būtų saugomas
išvykstančiųjų bagažas, nes visi turės iš kambarių išsikraustyti iki 12.00 val. Taip pat šiose
patalpose nuo 2017 m. liepos 4 d. 8.00 val. iki 2017 m. liepos 9 d. 18.00 val. visą parą veiktų
medicinos punktas, kuriame budėtų paramedikas ir slaugytojas. Pasiruošimo darbai pradedami
2017 m. birželio 20 d.;
4.3.3. nuo 2017 birželio 26 d. iki 2017 m. liepos 12 d. abiejose salėse administracijai turi būti
pasiūlyta minimali įranga, t.y.ne mažiau kaip 10 stalų ir 30 kėdžių);
4.4. Patalpas (auditorijas) 2017 m. liepos 5 d.:
4.4.1. 07:30 – 08:30 val. viena auditorija/ salė su prezentacijoms reikalinga įranga, talpinanti ne
mažiau 300 asmenų.
4.4.2. 08:30 – 09:30 val. aštuonios auditorijos su prezentacijoms reikalinga įranga, talpinančios
iki 80-100 asmenų.
4.5. Tiekėjas turi suteikti teisę naudotis aplink gyvenamąsias patalpas ir kitas suteiktas patalpas
esančia teritorija. Teritorija turi būti pakankamai erdvi, kurioje patogiai ir saugiai jaustųsi apie 2000
žaidynių dalyvių ir juos aptarnaujantis personalas, teritorijoje parkavimo aikštelėse turi būti patogus
privažiavimas autobusams, stovėjimo aikštelė-parkingas skirtas ne mažiau kaip 15 autobusų vietų.
Turi būti galimybė įrengti specialių maršrutinių autobusų stoteles.
5. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visą paslaugų kiekį, tikslus kiekis
patvirtinamas iki 2017 m. gegužės 1 d.
6. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.
7. Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Jei tiekėjas pateiks alternatyvius pasiūlymus, jo
pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

