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Kvietimas pateikti pasiūlymą remonto paslaugoms/darbams daugiabučiame gyvenamajame 

name Perkūnkiemio g. 19A, Vilniuje. 
 

 

Organizatorius: 
Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorius 

UAB Urban Hold, įm. kodas - 304952178 

 

Pirkimo būdas: Konkursas 
 
 

 

SKELBIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ REMONTO paslaugoms ir darbams PIRKTI 

 

2021 m. gruodžio  21 d., Nr. UH-P-21-000023 
 

Vilnius 

  

UAB Urban Hold, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų (toliau – BNO) 

administratorius kviečia pateikti terasos remonto darbų daugiabučiui gyvenamajam namui adresu 

Perkūnkiemio g. 19 Vilniuje kainos pasiūlymą. 

 

1. Pirkimo objekto (dalyko) aprašymas 

 

Eil. Nr. Paslaugos 

pavadinimas 

Trumpas paslaugos aprašymas Kita 

informacija 

Specifi

kacija 

1.1. 115 buto terasos 

remontas 

Terasos remontas pagal pateiktą kiekių 

žiniaraštį 

 Kreiptis el. 

paštu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*Pastaba: pateikiamų teisės aktų sąrašas nėra baigtinis, teikiant pasiūlymus vadovaujamasi visais 

galiojančiai aktualiais teisės aktais, kurie reglamentuoja konkrečią paslaugą, net, jeigu jie nėra 

įtraukti į sąrašą. 

 

1. Numatoma darbų pradžios data 2022-01-10 

2. Numatoma darbų pabaigos data 2022-04-10 (imtinai).  

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijus: mažiausios kainos 

 

4. Daugiabutis namas  

4.1. Perkūnkiemio g. 19A, Vilnius; 

5. Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti (pirkimo dokumentus), galite 

gauti: info@urbanhold.lt, tel.: 8 606 15606. 
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6. Esant poreikiui rangovas, pretenduojantis atlikti remonto darbus daugiabučiame name 

gali suderinti objekto (-ų) apžiūrą su Administratoriaus darbuotoju. 

     7. Reikalavimai kainų apklausos dalyviams:  

   7.1. 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. Darbuotojų kvalifikaciją liudijantys dokumentai būtų pateikiami pagal 

Užsakovo atskirą reikalavimą. 
   7.2.    Informuoti, jeigu bus daroma jungtinės veikla su kita įmone, kartu pateikiant jungtinės veiklos 

sutartį; 
   7.3.    Patvirtinti, kad pasiūlymuose nurodyta informacija ir duomenys nėra ir nebus laikomi 

konfidencialiais ir pateikta informacija nesudaro Teikėjo komercinės paslapties. 
 

      8. Pasiūlymai teikiami iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos 

pirkimo dokumentuose. 

      9. Pasiūlymas pateikiamas el. paštu arba adresu Kalvarijų g. 125, Vilnius:  

info@urbanhold.lt 
 

      10. Pasiūlymai nurodytu el. paštu teikiami iki 2022-01-04, 17:00 val. 

      11. Pasiūlymai vertinami 2022-01-05, atsakymas apie rezultatus pateikiamas iki 2022-01-07. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                     Eimantas Remeikis 
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NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

ADRESAS: PERKŪNKIEMIO G. 19, VILNIUS 

VIETA: 115 BUTO TERASA 

ŽINIARAŠTIS: TERASOS REMONTO DARBAI 

Eil. 
Nr. 

Darbų ir išlaidų aprašymai 
Mato 

vnt 
Kiekis 

 

1 
Esamos plytelių dangos demontavimas,  
nukeliant šiukšles žemyn 

m2 50,49  

2 
Betoninio sluoksnio demontavimas iki 
hidroizoliacinio pagrindo nukeliant 
šiukšles žemyn 

m2 50,49  

3 
Įlajos su nerūdijančio plieno žiedu 
įrengimas 

vnt 1  

4 
Paviršių paruošimas naujos 
hidroizoliacijos įrengimui 

m2 63,08  

5 
1 sl. prilydomosios ritininės  dangos  
klijavimas ant sutvarkyto pagr., 
aptaisant vertikalius paviršius 

m2 63,08  

6 
Antro sl. prilydomosios ritininės  
dangos  klijavimas ant sutvarkyto pagr., 
aptaisant vertikalius paviršius 

m2 63,08  

7 
Parapetų dengimas nauja skarda 
montuojant naujus laikiklius 

m 3,95  

8 Skardinių prieglaudų įrengimas m 31,48  

9 
Drenažinio korio įrengimas prieš 
betono pasluoksnį 

100 m2 0,5049  

10 
Betoninio pagrindo 5-7cm storio 
įrengimas iš konstrukcinio betono 
armuojant metaliniais tinklais 

m2 50,49  

11 
Statybinių šiukšlių nukėlimas ir 
išvežimas 10km atstumu automobiliais 
savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 

t 7,8  

 

 


