PATVIRTINTA:
V Statybos produkcijos sertifikavimo
centro direktorius 2006 m. gruodžio 15 d.
sakymu Nr. B-010

STATINIO STATYBOS SKAI IUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO
REKOMENDACIJ
REGISTRAVIMO, KAUPIMO BEI INFORMAVIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS
1. Statinio statybos skai iuojamosios kainos nustatymas yra projekto dalis, kurioje
apskai iuojama sumanyto statyti statin gyvendinimo vis išlaid suma - išlaid biudžetas.
Skai iuojamoji kaina nustatoma pagal s naud kieki žiniaraš iuose nurodyt baigtini darb
kiekius ir skai iuojamuosius kainius.
2. Juridiniai ir fiziniai asmenys bei mokslo staigos (toliau reng jai) turi teis rengti
statinio statybos skai iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijas, užtikrinan ias statybos
techninio reglamento STR 1.05.06:2005 “Statinio projektavimas” 6 priede išd stytus statybos
skai iuojamosios kainos nustatymo principus.
II. REIKALAVIMAI RENG JAMS
3. Reng jai, pageidaujantys registruoti Rekomendacijas, turi tenkinti šiuos reikalavimus:
3.1. turi b ti steigti nustatyta tvarka;
3.2. vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 “Statinio
projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio
ekspertiz s rangovo teis s gijimo tvarkos aprašas. Fizini asmen , juridini asmen , kit užsienio
organizacij pateikt dokument , išduot užsienio valstyb je ir patvirtinan i teis kilm s šalyje
užsiimti statybos technin s veiklos pagrindin mis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje
taisykl s” privalo b ti atestuoti ypatingo statinio projekto dalies projektuotoju arba ypatingo
statinio projekto dalies ekspertiz s rangovu, projekto dalims “ statybos skai iuojamosios kainos
nustatymo, ekonomin ”;
3.3. turi tur ti savo veiklos draudim ;
3.4. turi tur ti ne mažesn kaip 3 met darbo patirt šioje srityje;
3.5. reng jui neturi b ti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas;
3.6. neturi tur ti siskolinim valstyb s (savivaldyb s) biudžetui;
3.7. tur ti tvark , apie numatom teikti SPSC informacij pareišk jui atlikus
rekomendacij koregavimo veiksmus.

III. REIKALAVIMAI REKOMENDACIJOMS
4. Rekomendacij turinys turi tenkinti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005
“Statinio projektavimas” 6 priede išd stytus statybos skai iuojamosios kainos nustatymo
principus.
5. Rekomendacijos turi b ti apiformintos vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.01.05:2002 “Normatyviniai statybos techniniai dokumentai” reikalavimais.
IV. REKOMENDACIJ REGISTRAVIMAS
6. Reng jai, pageidaujantys registruoti rekomendacijas, pateikia šiuos dokumentus:
6.1 prašym d l registravimo ant savo firminio blanko;
6.2. sakymo kopij apie rekomendacij patvirtinim ;
6.3. aiškinam j rašt , kuriame aprašytas statybos skai iuojam j kain kitimas per
atitinkam laikotarp ;
6.4. tos srities ekspert išvadas ir rekomendacijas su aktualum pagrindžian iais
dokumentais, nepriklausomais vertinimais, anotacijomis;
6.5 Aplinkos ministerijos Atestato kopij :
6.6. registravimo dokumento kopij ;
6.7. deklaracij apie sumok tus mokes ius valstyb s (savivaldyb s) biudžet ;
6.8. kopij dokumento, rodan io mon s veiklos draudim ;
6.9. dokument , kuriame b t aprašyta tvarka apie numatom teikti SPSC informacij
reng jui atlikus rekomendacij koregavimo veiksmus;
6.10. rekomendacij spausdint kontrolin egzempliori ir elektronin variant diskelyje.
7. SPSC per 15 kalendorini dien nuo prašymo registravimo (jei pateikti 7 punkte
nurodyti dokumentai) juos išnagrin ja:
7.1. jei rekomendacijos atitinka nustatytus reikalavimus SPSC direktoriaus sakymu jos
registruojamos:
7.2. jei nustatoma, kad rekomendacijos neatitinka nustatyt reikalavim , ne v liau kaip
per 5 darbo dienas praneša reng jui apie nustatytus tr kumus ir priežastis d l ko nebuvo
registruotos rekomendacijos.
8. Jei reng jas teikia iš naujo registruoti pataisytas rekomendacijas, jos nustatyta tvarka
nagrin jamos iš naujo ir jei pašalinti tr kumai registruojamos.
9. Rekomendacijos registruojamos personalinio kompiuterio pagalba, naudojant
sertifikuot programin rang . Kad b t užtikrintas patogus darbas, duomen slaptumas,
patikimas saugojimas, laikomasi SPSC Kokyb s vadove (D-SPSC-KV) 4.10. punkte nustatyt
reikalavim .
10. Rekomendacij registre nurodoma:
10.1. rekomendacij reng jo pavadinimas ir rekvizitai;
10.2. SPSC direktoriaus sakymo d l registravimo data ir numeris;
10.3. rekomendacij pavadinimas;
10.4. rekomendacij žymuo;
10.5. trumpa anotacija.
11. Apie rekomendacij registravim reng jas informuojamas raštiškai per 5 darbo dienas
po SPSC direktoriaus sakymo pasirašymo d l rekomendacij registravimo.
12. Atsakingu už statybos skai iuojam j kain nustatymo rekomendacij registravim
direktorius savo sakymu skiria atsakingu ekspert , kurio pareigin je instrukcijoje tokios darbo
funkcijos yra patvirtintos.

V. INFORMACIJOS SKELBIMAS
registravim SPSC skelbia savo interneto tinklalapyje
13. Apie rekomendacij
www.spsc.lt.
14. Duomenys apie nauj rekomendacij registravim skelbiami iš karto po SPSC
direktoriaus sakymo.
15. Skelbiama tokia informacija:
15.1. rekomendacij reng jo pavadinimas ir rekvizitai;
15.2. rekomendacij registravimo data;
15.3. rekomendacij žymuo (jei tai nustat reng jas);
15.4. trumpa anotacija.
16. Rekomendacij pakeitimai registruojami ir skelbiami kart per ketvirt .
17. Su rekomendacij turiniu statybos proceso dalyviai gali susipažinti tik tiesiogiai pas
rekomendacij reng j .
18. Rekomendacij turinio viešo skelbimo ir platinimo tvark nustato bei užtikrina
rekomendacij Reng jas.
VI. REKOMENDACIJ KAUPIMAS IR SAUGOJIMAS
SPSC.

19. Registruotos statybos skai iuojam j kain nustatymo rekomendacijos kaupiamos

20. Rekomendacijos saugomos SPSC archyve 5 metus.
21. Dokumentai prieš perduodant SPSC archyv yra sutvarkomi, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Archyv statymo pakeitimo statymu, Lietuvos archyv departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s generalinio direktoriaus patvirtintomis Raštvedybos taisykl mis ir
bendr j dokument saugojimo rodykle bei SPSC direktoriaus patvirtinta darbo instrukcija
“Archyvo valdymas DI-SPSC-AV”.
22. Negaliojan ios rekomendacijos yra naikinamos vadovaujantis galiojan iais teis s
aktais.
VII. ATSAKOMYB
23. Už rekomendacij turin tiesiogiai atsako reng jas statym nustatyta tvarka.
24. SPSC atsako už rekomendacij registravim , informacijos skelbim ir kaupim
nustatyta tvarka.

