
Vilnius, 2021-10-10 d. 

 

Kvietimas pateikti pasiūlymą 

dėl Vilniaus lenkų kultūros namų priestato patalpų  

vidaus įrengimo vykdomojo projekto rengimo  

 

Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai" 

kviečia pateikti pasiūlymą parengti projektą, kuris apima: 
 

 

 Konkurso objekto aprašymas 

A. Vilniaus lenkų kultūros namų patalpų interjero įrengimo kompleksinio projekto 

parengimas kartu su medžiagų specifikacijomis, korekcijomis ir nurodymais, be kita 

ko, šiose dalyse: elektros, teletechnikos, vandentiekio ir nuotekų, priešgaisrinės 

saugos, patalpų akustikos, įgarsinimo bei specializuoto apšvietimo. 

 Numatomų įrengti patalpų tipai: 

 1 aukštas: įėjimo holas (101)/ viešbučio holas (102)/ kavinė (103)/baras (104)/ 

koridorius (109)/ san. mazgai (107; 110; 111; 112)/ liftų holas (113) – viso: 235.03 

m2 

 2 aukštas: įėjimo holas (201)/ koridorius (202)/ vaikų kambarys (203)/ sporto salė 

(204)/ NA kambarys (208)/ NA vonios kambarys (209)/ kambarys (210)/ vonios 

kambarys (211)/ kambarys (239; 241; 242)/ vonios kambarys (240)/ kambarys (249; 

250; 251)/ vonios kambarys (252)/ kambarys (253; 254; 255)/ kambarys (271;273)/ 

liftų holas (276) - viso: 494.50 m2 

 3 aukštas:  įėjimo holas (S.301)/ vestibiulis+koridoriai (S.302)/ universali salė 

(S.303)/ san. mazgai (S.304; S.305; S.306; S.307)/ rūbinė (S.311)/ vonios kambarys 

(S.312)/ liftų holas (T.301) - viso: 621.62 m2 

 4 aukštas:  įėjimo holas (S.401)/ vestibiulis+koridoriai (S.402)/ VIP ložė (S.403; 

S.405)/ režisieriaus kambarys (S.404)/ san. mazgai (S.407; S.408; S.409)/ liftų holas 

(T.401) - viso: 294.04 m2 

 Bendras plotas: 1645.19 m2 

 

B. Koncepcija ir dizainas turi būti pritaikyti prie esamų ir (arba) suprojektuotų patalpų 

išplanavimo, įrenginių, langų apdailos. Rangovas privalo pateikti galimus 

perkančiosios organizacijos patvirtintų projekto dalių pakeitimų rekomendacijas arba 

pasiūlyti alternatyvų išsamų sprendimą projekto apimtyje. Architekto siūlomi 

sprendimai turėtų būti unikalūs, atspindėti pastato pobūdį ir jo paskirtį.   

C. Perkančioji organizacija gali prašyti keisti koncepciją, kol Rangovas pateiks 

lūkesčius atitinkantį sprendimą.  

D. Tikimasi, kad visas interjero dizaino projektas bus parengtas iki 2021 m. gruodžio 20 

d.  

E. Kompleksinis interjero dizaino projektas, be kita ko, turėtų apimti: 

 Koncepcijos projektą - įvairių tipų erdvių ir patalpų vizualizacijas, funkcinį patalpų 

projektą, preliminarų grindų ir lubų tipų įrengimo projektą, pasirinktų pagrindinių 

medžiagų sąrašą su kainomis;  

 Interjero dizaino vykdomąjį projektą - techninį ir technologinį projektą, skirtą 

projektuojamo tipo erdvėms, privalomą tinkamam dizaino sprendimų įgyvendinimui; 

Techninę specifikaciją, medžiagų sąrašą, dizaino elementų ir išsamius įgyvendinimo 



aprašymus bei detales, būtinas ir reikalingas tinkamam viso dizaino projekto 

įgyvendinimui, visų pirma: 

 architektūrinių sprendimų brėžinius ir aprašymus,  

 sienų, grindų, lubų, langų apdailos dizaino projektus,  

 patalpų apšvietimo projektą ir specializuotus sprendimus atskiriems erdvių tipams 

kartu su medžiagų parinkimu,  

 renginių salės akustikos, garso sistemos ir scenos apšvietimo projektą, 

 virtuvės technologijų projektą kavinės zonoje, 

 išsamius taikomų sprendimų detalių brėžinius, 

 pagamintų baldų arba dizaino elementų projektus su aprašymais, reikalingais 

tinkamai pagaminti baldus pagal užsakymą,  

 visų dizaino elementų, įskaitant sanitarinę, elektros, apšvietimo, garso, viešbučio, 

konferencijų, teatro, restorano, registratūros ir biuro bei visuomeninę dalis, sąrašą,  

 Generalinio rangovo perduotos Užsakovui užbaigiamosios dokumentacijos 

patikrinimą, 

 Autorinė priežiūra tolimesniu laikotarpiu (2022-01 - 2023-06) pagal atskirą 

susitarimą - prašome kartu pateikti kainos pasiūlymą.  

 Bendra pastato koncepcija 

Pastatą sudaro dvi dalys, kurias jungia galerija. Pirmoji dalis tai esamas LKN 

pastatas, antroji dalis (esamo LKN priestatas) - naujas objektas su požemine 

automobilių stovėjimo aikštele, kavine ir viešbučiu, universalia sale ir TVP 

patalpomis su televizijos studija. Perduotas naudoti pastatas toliau atliks Vilniaus 

lenkų kultūros namų funkciją. Bendras naujo objekto plotas apie 4300 m2. Bendras 

objekto plotas po rekonstrukcijos apie 10 400 m2. Prie kvietimo pateikti pasiūlymą 

pridedami aukštų bei fasadų planai. Lenkų namų objektas tai keturių antžeminių 

aukštų pastatas. Objektą sudaro sujungtas esamas pastatas su nauju priestatu. Naujas 

objektas pasižymi įvairiu funkciniu ir eksploataciniu planu. Numatyta, be kita ko, 

požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, viešbučio kompleksas, kavinė su virtuvės 

technologijomis, teatro-konferencijų bei audiovizualinė salė bei TVP patalpos su 

studija (neįtraukta į kvietimo aprėptį).  

 

 

 Užsakymo įgyvendinimo terminas 

Perkančioji organizacija numato išsamios dokumentacijos parengimą iki 2021 m. 

gruodžio 20 d.  

 Reikalavimai, kuriuos privalo atitikti užsakymo vykdytojai:  

 Aktualus atitinkamo registro išrašas arba galiojantis įregistravimo verslo registre 

pažymėjimas, 

 Patirtis įgyvendinant ne mažiau kaip 2 panašios apimties projektus, patvirtinta 

rekomendacijomis ir portfolio, 

 Deklaracija, kad vykdytojas turi technines žinias ir projektavimo patirtį, reikiamas 

įvykdyti visą užsakymą per kvietime pateikti pasiūlymą nurodytą laiką, 

 Prie teikiamo pasiūlymo elektronine forma pridedamas įgyvendintų dizaino projektų 

portfolio,  

 

 

 Pasiūlymų pateikimo vieta ir terminas 



Pasiūlymai gali būti teikiami elektronine forma Objekto direktoriaus elektroninio 

pašto adresu arba popierine forma Perkančiosios organizacijos būstinėje iki 

2021.11.05 d.  

 Kontaktinis asmuo 

Direktorius – Artur Liudkovski 

Tel. +370 652 64 633 

El. paštas: info@polskidom.lt 

adresas: Naugarduko g. 76-202, LT-03202 Vilnius 

 Baigiamosios pastabos 

Perkančioji organizacija pasilieka teisę atsisakyti Rangovo pasirinkimo 

nenurodydama priežasties. 

Perkančioji organizacija pasilieka teisę užsakyti dalį arba visus kvietime nurodytus 

darbus. 
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