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Kabelių klojimo konstrukcijų kainų skaičiavimas 

Mieli Klientai, 
 
 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į kabelių klojimo konstrukcijų kainų skaičiavimus sąmatoms! Tai iš tiesų nėra 
lengva, net mums, kiekvieną dieną dirbantiems su šiomis medžiagomis.  

Kodėl taip yra?  
Todėl, kad Lietuvoje nėra aiškių normų dėl kabelių klojimo konstrukcijų projektavimo. Dėl šios priežasties 

techninėse specifikacijose nėra aiškiai ir giežtai apibrėžti kabelių klojimo konstrukcijų techniniai parametrai, o 
medžiagų žiniaraščiuose dažniausiai pateikiamas tik bendras kiekvieno tipo kabelių konstrukcijų ilgis, o tvirtinimo 
sistema specifikuojama cinkuoto metalo svorio vienetais arba tiesiog nurodoma, kad į kabelių klojimo konstrukcijų 
bėginio metro kaina turi būti įskaičiuoti visi reikalingi tvirtinimo elementai. 

Su kokiomis problemomis susiduriama?  
Visų pirma, net paprastame ir nedideliame projekte susiduriama su problema, kad kabelių klojimo konstrukcijų 

kainas reikia pateikti už bėginį metrą su įskaičiuotomis visomis sujungimo, o kartais ir tvirtinimo detalėmis. Kabelių 
klojimo konstrukcijų asortimentas pakankamai didelis, bet to jame pilna analogiškų produktų su skirtingomis 
cinkavimo dangomis. Taigi gaudytis tokiuose kainininkuose bei skaičiuoti kainas tikrai nėra lengva, jeigu to nedarai 
kiekvieną dieną.  

Mūsų įmonė, siekiant palengvinti rangovų darbą, sudarė specialų kainininką, kuriame visų kabelių klojimo 
konstrukcijų sistemų kainos iš karto yra pateikiamos už bėginį metrą.   

 
 

              
 
 
Tačiau ne visą laiką šie kainininkai gelbėją situaciją. Projektuose, kurių medžiagų žiniaraščiuose konkreti 

tvirtinimo sistema nenurodyta arba įvertinta cinkuoto metalo svorio vienetais, būtina tiksliai įsivertinti numatomas 
projekto sąnaudas.  

Šiuo atveju siūlome pasinaudoti mūsų paslaugomis ir atsiųsti mums projekto dokumentaciją: kabelių trasų 
brėžinius, techninius reikalavimus kabelių konstrukcijoms bei medžiagų žiniaraščius. Mes ne tik suskaičiuosime 
būtinas montavimui medžiagas, bet ir pasiūlymą pateiksime sugrupavę medžiagas pagal medžiagų žiniaraštį, o 
kainas pateiksime pagal nurodytus įkainių vienetus: Lt/m, Lt/vnt ar Lt/kg ir t.t. Esant neaiškumams visą laiką 
pasiūlymus papildysime vaizdine – grafine medžiaga, kad Jums lengviau būtų suvokti techninę pasiūlymo pusę.   

Ar dar yra paslėptų galimybių padidinti savo konkurencingumą skaičiuojant kabelių konstrukcijų kainas 
projektams?  

Mūsų praktika rodo, kad TAIP - YRA, tačiau viskas priklauso nuo projekto, jeigu kabelių klojimo konstrukcijų 
suma sudaro reikšmingą sumą projekte, beveik visada galima rasti optimalius sprendimus, kurie padidintų Jūsų 
konkurencingumą. 

Jeigu kabelių klojimo konstrukcijos sudaro reikšmingą sumą projekte rekomenduotina kritiškai peržiūrėti 
projektą šiais aspektais: 

- projekte nurodytos kabelių klojimo konstrukcijos pagal jų techninius parametrus atitinka realius 
poreikiams; 

- ar yra galimybė parinkti kitą, pigesnį konstrukcinį kabelių klojimo konstrukcijų tipą; 
- ar visur pagrįstai numatytas kabelių klojimo konstrukcijų uždengimas dangčiais ir kt. 
Viename iš pramoninių projektų, perskaičiavus kabelių klojimo konstrukcijų atsparumą numatomoms apkrovoms, 

buvo pakeisti projektiniai sprendimai ir sutapyta 400000 Lt suma rangovui. 
Taigi kviečiame visus pasinaudoti mūsų siūlomomis paslaugomis: užsisakyti kabelių klojimo konstrukcijų 

kainininkus bei siųsti mums paskaičiuoti projektinę dokumentaciją. 
 
 
Mūsų svetainėje taip pat pateikiamos techninės specifikacijos lietuvių kalba projektuotojams! Pagal 

poreikį galime paruošti Jūsų projektui skirtas technines specifikacijas NEMOKAMAI! 
Jeigu reikalinga papildoma platesnė informacija ar domina seminaras šia tema prašau kreiptis žemiau nurodytais 

kontaktais. 
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