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KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR 

KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) PASLAUGŲ 

TEIKIMUI 

2018 m. lapkričio 09 d. Nr. K18-11-09-1 Šiauliai  

  

1. UAB ,,PASKIRTIS" veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo 

objektų administratorius (toliau – Administratorius), kviečia pateikti pasiūlymus dėl 

administruojamų/prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

paslaugų teikimo (toliau – Paslaugos) 2019-2023 metams. Namų sąrašas nurodytas 

Pasiūlymo formoje – priedas Nr. 1 prie priežiūros paslaugų  darbų pirkimo sąlygų.  

2. Paslaugų aprašymas: 

2.1. Daugiabučių namų Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma pagal Letuvos 

Respublikos Šilumos ūkio įstatymą, Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2009 m. 

lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ aprašą (17-18 lent.). 

Minimalių apimčių darbų sąrašas ir darbų atlikimo periodiškumas vykdomas pagal 2016 m. 

vasario 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės sprendimu Nr. T-36  „Dėl daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo ir 

jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus. 

2.2. Šilumos daliklių (indikatorių) rodmenų nurašymas ir duomenų pateikimas šilumos 

tiekėjui 1 kartą per mėnesį, šildymo sezono metu. 

3. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis, t. y. paslaugos teikėjas teikia pasiūlymą dėl visų 

daugiabučių namų Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų teikimo; 

4. Užsakovas numato pasirašyti sutartį 2019-2023 metams.  

5. Objektai: UAB „PASKIRTIS“ administruojami namai, esantys Šiaulių mieste, kurių 

skaičius gali keistis.  

6. UAB „PASKIRTIS“ kvietimo pateikti pasiūlymus dėl administruojamų/prižiūrimų 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų teikimo (toliau – 

Paslaugos) 2019-2023 metams 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 el. paštu info@paskirtis.lt arba adresu: UAB „PASKIRTIS“ J. 

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

2018 m. lapkričio 26 d. 13:00 val. 

9. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip vienerius metus.  

10. Pasiūlymai bus vertinami Priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo konkurso 

būdu, komisijos posėdyje 2018 m. lapkričio 26 d. 13:00 val. adresu: UAB „PASKIRTIS“ J. 

Sondeckio g. 20, Šiauliai.  

11. Pasiūlymai vertinami pagal kokybinius vertinimo kriterijus. 
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