UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “PASKIRTIS”
J. Sondeckio g. 20, LT-78214 Šiauliai

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS STOGO REMONTO DARBAMS ATLIKTI
2022 m. kovo 25 d. Nr. K25-03-25-5
Šiauliai
1. Užsakovas UAB ,,PASKIRTIS" kviečia pateikti pasiūlymus dėl administruojamų/prižiūrimų
daugiabučių gyvenamųjų namų, pagal pateikiamą sąrašą, Šiauliai, stogo remonto darbų 20222023 metais (orientaciniai numatomų darbų kiekiai nurodyti Pasiūlymo formoje – priede Nr.
2.1).
2. Darbų aprašymas:
Pastato sutapdintas stogas dengiamas nauja rulonine prilydoma danga (taip pat viršutinių
balkonų stogeliai ir įėjimo į laiptines stogeliai), įėjimo į laiptines stogeliai apskardinami. Prieš
atliekant darbus, esamas dangos paviršius paruošiamas: išpjaustomos "pūslės", nelygumai,
pašalinamos atpyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, išvalomi ir užklijuojami, ištaisomi stogo
nuolydžiai iki reikalavimų ruloninei dangai. Esami vėdinimo kaminėliai ant stogo
suremontuojami (jei reikalinga apskardinami). Pakeičiamos įlajos. Sumontuojami nauji liukai
patekimui ant stogo.
3. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis, t.y. tiekėjas teikia pasiūlymą dėl visų daugiabučių
namų stogo remonto darbų.
4. Užsakovas numato pasirašyti sutartį 2022-2023 metams.
5. Objektai: UAB „PASKIRTIS“ administruojamami/prižiūrimimi daugiabučiai gyvenamieji
namai pagal pateikiamą sąrašą, esantys Šiaulių mieste.
6. UAB „PASKIRTIS“ kvietimo pateikti pasiūlymus administruojamų daugiabučių namų
ssogo remonto darbams atlikti 2022-2023 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
55 27 22:. 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 90 dienų nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.
10. Vokai su pasiūlymais bus atplėšti Priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo
konkurso būdu, komisijos posėdyje 2022 m. balandžio 14 d. 15:00 val. adresu: UAB
„PASKIRTIS“ J. Sondeckio g. 20, Šiauliai.
11. Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
UAB „PASKIRTIS“ direktorė
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