Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų
taisyklių
Priedas Nr. 4

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ
1. ADMINISTRATORIUS: UAB „Šilutės būstas“, Įm.k. 177000697, Lietuvininkų g. 60, Šilutė.
(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

2. OBJEKTAS: LIEPŲ G. 11, ŽEMAITKIEMIO K., USĖNŲ SEN.
(daugiabučio namo adresas)

3.

TEIKTINIŲ PASLAUGŲ AR ATLIKTINIŲ DARBŲ POBŪDIS:

3.1. STOGO REMONTAS: STOGO DANGOS KEITIMAS (BEASBESTINIO ŠIFERIO LAKŠTAI –
SPALVA BUS DERINAMA); PAKALIMŲ KEITIMAS; KRAIGAS IŠ SKARDOS PROFILIO;
LIETAUS NUBĖGIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS.
(nurodomi konkretūs darbai/paslaugos ir jų aprašymas (specifikacija))
4.

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ PAVADINIMAI KAINAI APSKAIČIUOTI:

4.1. NAMO KADASTRINĖS BYLOS KOPIJA
4.2. NUMAMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. V18-359249
(nurodomi tikslūs dokumentai, kurių pagrindu bus skaičiuojama kaina)

5. KONKURSO/APKLAUSOS SĄLYGOS:
(pabraukti)

5.1. darbams suteikti ne mažesnę garantiją negu numato LR Statybos įstatymas;
5.2. darbams atlikti naudoti tik kokybiškas medžiagas (nurodyti kokias);
5.3. atsiskaitymo už atliktus darbus/suteiktas paslaugas terminas ne mažiau kaip 90 dienų nuo
atliktų darbų akto pasirašymo dienos;
5.4. kitos sąlygos: ________________
6. REIKALAVIMAI KONKURSO/KAINŲ APKLAUSOS DALYVIAMS:

6.1. Įmonė, norinti dalyvauti atrankoje, privalo turėti tinkamą patirtį panašių darbų atlikime, o jos
darbuotojai turi turėti teisės aktų nustatytą kvalifikaciją, patvirtinančią teisę atlikti nustatytus
darbus. Užsakovas turi teisę pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius įmonės patirtį
atliekant tokius pačius/panašius darbus. Darbuotojų kvalifikaciją liudijantys dokumentai būtų
pateikiami pagal Užsakovo atskirą reikalavimą.
6.2. informuoti, jeigu bus daroma jungtinė veikla su kita įmone;
6.3. įvykdyti kitus reikalavimus pagal apklausos ir apklausos technines sąlygas ( jeigu jos yra
pateikiamos);
6.4. patvirtinti, kad pasiūlymuose nurodyta informacija ir duomenys nėra ir nebus laikomi
konfidencialiais ir pateikta informacija nesudaro tiekėjo komercinės paslapties;
6.5. Kiti reikalavimai: ____________________________.
7. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS:

7.1. Gavus pasiūlymus visų pirma yra patikrinama ar pateiktas pasiūlymas ir jį pateikęs dalyvis
atitinka kvietime nurodytus reikalavimus. Reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai
nevertinami;
7.2. Pasiūlymų vertinimo kriterijus (pasirinkti):
7.2.1 mažiausios kainos kriterijus;
x
7.2.2 ekonominio naudingumo kriterijus, nustatant tokią prioritetų eilę:

7.2.2.1 kaina;
7.2.2.2 garantiniai terminai;
7.2.2.3 kokybė (įskaitant ir naudojamų medžiagų kokybę);
7.2.2.4 mokėjimų atidėjimų laikas ir jų išdėstymas;
7.2.2.5 pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko;
7.2.2.6 techniniai privalumai, estetinės ir funkcinės charakteristikos;
7.2.2.7 aplinkosaugos charakteristikos;
7.2.2.8 eksploatavimo išlaidos;
7.2.2.9 garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba;
7.2.2.10 kiti reikalavimai.
(pasirinkti reikalingus arba nurodyti kitus kriterijus)

8. Jei pasiūlyme nebus nurodytos pastabos, bus priimama, kad konkursas/apklausa galioja

pagal visas jo sąlygas.

(pabraukti)

9. Pasiūlymus pateikti iki 2018-09-27 12:00 val.
(nurodoma data ir laikas)

10. Pasiūlymo pateikimo terminas, vieta ir būdas:
Pastatų administravimo vadybininkas Albinas Zdanavičius tel.: 864037274;
albinas.zdanavicius@silutesbustas.lt
el. paštu, arba pristatyti asmeniškai.

