Priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklių
Priedas Nr. 4

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ
ADMINISTRATORIUS:
UAB ,,Fabeta“ į.k. 121452287 S. Stanevičiaus g. 24 Vilnius, el.p. info@fabeta.lt
tel. 8-5 2484112
(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

1. OBJEKTAS: S. Stanevičiaus g.: 7, 9, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 33, 39, 47, 51, 53, 88, 100. P. Žadeikos
g. 5, 6, 8, 9, 10, 14. Fabijoniškių g. 1, 17, 43, 55, 57, 59, 65, 75, 77, 79, 87, 91, 90, 92, 94. L. Giros
g. 7, 82, 84, 88, 90, 98, 100, 121, 123, 125, 127. Gedvydžių g.: 1, 2, 5, 7, 21, 24. S. Nėries g. 7, 15,
25, 31, 49, 51, 57, 59.
(daugiabučio namo adresas)

2. TEIKTINIŲ PASLAUGŲ AR ATLIKTINIŲ DARBŲ POBŪDIS:
2.1. Sienų tarpplokštinių sandūrų remontas, hermetizavimas ir sienų plokščių hidrofobizavimas.
(nurodomi konkretūs darbai/paslaugos ir jų aprašymas (specifikacija))

3. PATEIKTŲ DOKUMENTŲ PAVADINIMAI KAINAI APSKAIČIUOTI:
3.1. Statybos ( remonto) darbų sąmata 10 m. tarplokštinių sandūrų remontui.
(nurodomi tikslūs dokumentai, kurių pagrindu bus skaičiuojama kaina)

4. KONKURSO/APKLAUSOS SĄLYGOS:
Prie pasiūlymo paslaugų teikėjas pateikia:
5.1. Aplinkos ministerijos išduotą įmonės atestato, kuriuo suteikiama teisė atlikti ypatingo statinio
statybos darbus.
5.2. Įmonės specialistų kvalifikacijos atestatų kopijos, aukštalipių pažymėjimus.
5.3. Bendrovės patvirtintą remonto darbų technologijos aprašymą.
5.4. Naudojamų medžiagų kokybės sertifikatą, atitikties deklaraciją.
5.5. Numatomų darbų kainos skaičiavimą lokalinę sąmatą, išreikštą vienam mato vienetui (100 m2)
5.6. Įmonės vadovo pasirašytą deklaraciją, kad įmonei nėra iškelta bankroto byla, nėra pradėtas
ikiteisminis ar koks kitas tyrimas pagal baudžiamąjį kodeksą.
5.7. Sutarties projektą su nurodytu garantijos terminu.
5.8. Darbams suteikti ne mažesnę garantiją negu numato LR Statybos įstatymas;
5.9. Atsiskaitymo už atliktus darbus/suteiktas paslaugas terminas ne mažiau kaip 30 dienų;
Teikiamas avansas ne didesnis nei 30% nuo sutarties sumos.
5.10. Visi dokumentai turi būti susiūti, sunumeruoti, kopijos nustatyta tvarka užtvirtintos. Visi
dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
5. REIKALAVIMAI KONKURSO (KAINŲ APKLAUSOS) DALYVIAMS:
5.1. 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.
5.2. informuoti, jeigu bus daroma jungtinės veikla su kita įmone;
5.3. įvykdyti kitus reikalavimus pagal apklausos ir apklausos technines sąlygas ( jeigu jos yra
pateikiamos);

5.4. patvirtinti, kad pasiūlymuose nurodyta informacija ir duomenys nėra ir nebus laikomi
konfidencialiais ir pateikta informacija nesudaro tiekėjo komercinės paslapties;
5.5. Kiti reikalavimai: nėra.
6. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS:
6.1. Gavus pasiūlymus visų pirma yra patikrinama ar pateiktas pasiūlymas ir jį pateikęs dalyvis atitinka
kvietime nurodytus reikalavimus. Reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai nevertinami;
6.2. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
6.2.1 mažiausios kainos;
6.2.2. garantiniai terminai;
6.2.3. kokybė (įskaitant ir naudojamų medžiagų kokybę);
6.2.4. techniniai darbų atlikimo privalumai, estetinės ir funkcinės charakteristikos;
6.2.5. aplinkosaugos charakteristikos;
6.2.6. garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba;
(pasirinkti reikalingus arba nurodyti kitus kriterijus)
7.

Jei pasiūlyme nebus nurodytos pastabos, bus priimama, kad konkursas/apklausa galioja pagal
visas jo sąlygas.
(pabraukti)

8. Pasiūlymus pateikti per 15 darbo dienų, nuo pasiūlymo gavimo. (2016-06-15)
(nurodoma data ir laikas)

9. Pasiūlymo pateikimo terminas, vieta ir būdas:
Paštu, el. paštu, arba pristatyti asmeniškai.
(pasirinkti reikalingus arba nurodyti kitus būdus)

10. Kvietimas pateikti pasiūlymą yra teikiamas tik el. paštu.

