
   

 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “PASKIRTIS” 

J. Sondeckio g. 20, Šiauliai 

 

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS LAIPTINIŲ REMONTO DARBAMS ATLIKTI  

  

2018 m. sausio 26 d.  Nr. K18-01-26-1 Šiauliai  

  

1. Užsakovas UAB ,,PASKIRTIS" kviečia pateikti pasiūlymus dėl administruojamų 

daugiabučių namų Tilžės g. 43, Dainų g. 86, Gegužių g. 61  Šiauliai, laiptinių remonto darbų 

2018 metais.   

2. Darbų aprašymas:  

2.1 Senų dažų sluoksnio šalinimas (lubos); 

2.2 Paviršių dažytų emaliniais dažais šlifavimas prieš gruntavimą; 

2.3 Lubų ir sienų gruntavimas; 

2.4 Įtrūkimų lubose ir sienose užtaisymas; 

2.5 Nelygumų užtinkavimas; 

2.6 Lubų glaistymas; 

2.7 Glaistytų paviršių šlifavimas; 

2.8 Lubų ir sienų gruntavimas; 

2.9 Plyšių ties durimis ir el. skydinių durelėmis hermetizavimas akriliniu hermetiku; 

2.10 Lubų ir sienų dažymas (2 kartus) fasadiniais dažais; 

2.11 Metalinių konstrukcijų, t.y. porankių laikančiosios dalies ir metalinio stovo aikštelėse, 

el. skydinių durelių dažymas, šiukšlių ir dujotiekio vamzdžių dažymas emeliniais dažais; 

2.12 Tambūro durų dažymas. 

3. Pirkimo objektas skaidomas į dalis, t.y. tiekėjas teikia pasiūlymą dėl kiekvieno  

daugiabučio namo laiptinių remonto darbų.  

4. Užsakovas numato pasirašyti sutartį 2018 metams.  

5. Objektai: UAB „PASKIRTIS“ administruojami namai, esantys, Tilžės g. 43, Dainų g. 86, 

Gegužių g. 61, Šiauliai.  

6. UAB „PASKIRTIS“ kvietimo pateikti pasiūlymus laiptinių remonto darbams atlikti 2018 

metais sąlygas bei kitą informaciją/dokumentus galite gauti UAB „PASKIRTIS“ J. 

Sondeckio g. 20, Šiauliai. Tel.: 8 41 552722. Mob. tel.: 8687 37852 Faksas: 8 41 460974, 

info@paskirtis.lt  

7. Reikalavimai tiekėjui nurodyti pirkimo sąlygose, dokumentuose. 

8. Pasiūlymas pateikiamas adresu: UAB „PASKIRTIS“ J. Sondeckio g. 20, Šiauliai. Tel. 8 41 

552722:. Mob. tel. 8687 37852: Faksas: 8 41 460974, iki vokų su pasiūlymais atplėšimo 

procedūros pradžios, nurodytos 10 punkte. 

9. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 45 dienas nuo vokų atplėšimo procedūros dienos. 

10.Vokai su pasiūlymais bus atplėšti Priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo 

konkurso būdu, komisijos posėdyje 2018 m. vasario 14 d. 11:00 val. adresu: UAB 

„PASKIRTIS“ J. Sondeckio g. 20, Šiauliai. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali 

dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų atstovai). 

11. Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

 

UAB „PASKIRTIS“ direktorė    Rasa Skurkienė 

mailto:info@paskirtis.lt

