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Naujai  projektuojamas mokslo paskirties pastatas – Nacionalinis fizini�  ir  technologijos moksl�
centras.  Šalia  projektuojamojo pastato  numatoma 2 lygi�  atvira  automobili�  saugykla.  Taip pat
numatoma �rengti antr�j� jungiamosios gatv�s tarp Nemen�in�s pr. Ir Saul�tekio al. atkarp�.

Bendrieji pastato ir teritorijos rodikliai

Pavadinimas  -  Nacionalinis Fizini� ir Technologijos Moksl� Centras

Adresas  -  Vilnius, Saul�tekio al.

Pastatas pagal paskirt� (pogrupis)  -   Mokslo paskirties (8.11)

Pastatas priskiriamas statini� grupei  -    Mokslo paskirties (P.2.11)

Statybos r�šis -   nauja statyba

Reglamentin�s teritorijos plotas  14355 kv/m

Užstatymo plotas (�skaitant autoparkingo statin�)   8 510 kv/m

Užstatomos teritorijos tankis  60proc.

Užstatomos teritorijos intensyvumas (�skaitant autoparkingo statin�) 2,0

Pastato aukšt� skai�ius  3+1(cokolis)

Maksimali pastato altitud� (nuo esamos gatv�s paviršiaus)  22,5 m

Bendras plotas  24975,3 kv/m

Naudingas plotas (�skaitant doktorant� ir magistr� darbo patalpas)  18646,5 kv/m

T�ris   134 703 kub/m

Žmoni� skai�ius (skai�iuotinas) pastate apie 1000
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Atitikimas konkurso s�lyg�  reikalavimams

Šis pasi�lymas atliekamas pagal LR galiojan�i� �statym�, kit� teis�s akt�, standart�, normatyvini�
statybos  technini�  reglament�  reikalavimus,  taip  pat  atitiks  normatyvinius  statinio  saugos   ir
paskirties reikalavimus bei konkurso užduoties s�lygas.

Rengiant  pastato  inžinerijos  technin�  projekt�  bei  priimant  projektinius  sprendinius,  bus
vadovaujamasi:

• Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojan�iais statybos ir teritorij� planavimo �statymais,
techniniais reglamentais, normatyvais bei standartais;

•  tarptautin�s  inžinieri�  konsultant�  federacijos(FIDIC)  dokument�  ir  kit�  tarptautini�
dokument� nustatyta tvarka;

•  taip  pat  bus  �vertinti  Europos  S�jungos  norm�  ir  standart�  reikalavimai,  keliami
skirtingoms inžinerin�ms dalims;

• objektyviais užsakovo poreikiais  bei pageidavimais.

Kai kurioms laboratorij� patalpoms yra pateikiami atskiri reikalavimai. Projektuotojas �vertina šiuos
reikalavimus kaip neatsiejam� šios užduoties dal�.

Pasi�lymo teik�jas  remiasi  konkurso  užduotyje  pateiktais  reikalavimais,  principais  ir  kriterijais,
ta�iau  taip  pat  pasilieka  sau  teis�  si�lyti  ir  kitus  pažangius  šio  projekto  tikslus  atitinkan�ius
sprendinius.
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