
Parengta pagal Daugiabudiq namq bendrojo naudojimo objektq administratoriaus
UAB "Verkiq br)stas" prieZiiiros paslaugq ir atnaujinimo darbq pirkimq taisykliq

4pied4

KVIETIMAS PATEIKTI PASIULYMA

1. ADMINISTRATORIUS: UAB Verkiq biistas", i. k. 302813393.
2. OBJEKTAS: Daugiabutis gyvenamasis namas Ateities 9.2D, Vilnius.
3. ATLIKTINU DARBU POBUDIS:
3.i. Daugiabudio gyvenamojo namo Ateities E 2D, Vilnius, stogo remonto darbai:

stogo grebestq su pleveline izoliaclja keitimas;
atskirq stogo vietq mineralines vatos keitimas;
stogo skardos keitimas.

Stogo apra5ymas: plotas - 215 kv.m, danga - metalas, konstrukcija - Slaitinis.

4. PATEIKTU DOKUMENTU PAVADTNTMAT KATNAT ApSKAIdtUOtt:
4. 1. UAB "Verkiq b[stas" 2017 -05-12 Specializuotq apZiurq komisijos aktas Nr. K-29.
s. KONKURSO S,{LYGOS:
5.1. Darbams suteikti ne maZesng garantiq negu numato Lietuvos Respublikos statybos istatyrnas.
5.2.Darbams atlikti naudoti tik kokybi5kas medZiagas.
5.3. Atsiskaityn.ro uZ atliktus darbus terminas - ne ilgesnis kaip SeSi ataskaitiniai m€nesiai, teikiamas avansas

- 20% €, iskaitant ir PVM, nuo s4matines vertes.
6. REIKALAVIMAI KONI(URSO DALYVIAMS:
6.1. fmone, norinti dalyvauti atrankoje, privalo tureti tinkam4 patirti pana5iq darbq atlikime, o jos darbuotojai

turi tureti teises aktq nustatyt4 kvalifikacij4, patvirtinandi4 teisg atlikti nustatytus darbus. UZsakovas turi
teisg pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinandius imones patirti atliekant tokius padius/panaSius
darbus. Darbuotojq kvalifikacij4 liudrjantys dokumentai bDtq pateikiami pagal UZsakovo atskir4
reikalavim4.

6.2. Informuoti, jeigu bus daroma jungtine veikla su kita lmone.
6.3. fvykdyti kitus reikalavimus pagdl konkurso s4lygas.
6.4. Patvirtinti, kad pasi[lyme nurodya informacija ir duomenys ndra ir nebus laikomi konfidencialiais ir

pateikta informacij a nesudaro tiekej o komercines paslapties.
7. PASIULYMU VERTINIMO KRITERIJAI IR SdLYGOS:
7.1. Gavus pasifilymus visq pirma yra patikrinama, ar pateiktas pasillymas ir ji pateikEs dalyvis atitinka

kvietime nurodyrus reikalavimus. Reikalavimq neatitinkantys pasiDlymai nevertinami.
7.2. Pasi0lymq vertinimo kriterijus:

7.2.1. ekonominio naudingumo kriterijus, nustatant toki4 prioritetq eilg:
7.2.1.1. kaina.
7 .2.1.2. kokybe.
7.2.1.3. mokejimq atidejimq laikas ir jq i5destymas.
7.2.1.4. pristatymo datos, pristatymo laiko arbatLbaigSmo laiko.

8. Pasiiilymus pateikti ikl2017-06-29 16.00 val.
9. Pasiiilymo pateikimo terminas, vieta ir bldas: pa5tu arba pristatyti asmeni5kai Ateities g.10, LT-08303

Vilnius, el. paStu konstantin@verkiubustas.com.

Direktorius Remigijus Ramanauskas


