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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-21-000026 
 

Vilnius 

  

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

administratorius kviečia pateikti laiptinės remonto darbų daugiabučiui gyvenamajam namui adresu 

Perkūnkiemio g. 19A Vilniuje, remonto darbų kainos pasiūlymą.  

 

1. Pirkimo objekto (dalyko) aprašymas 

 

Eil. Nr. Paslaugos 

pavadinimas 

Trumpas paslaugos aprašymas Kita 

informacija 

Specifi

kacija 

1.1. 4 laiptinės 

remontas 

Laiptinės 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 2022-04-11 (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 rangos darbus daugiabučiame name 

gali suderinti objekto 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. 19A, VILNIUS 

VIETA: 4 LAIPTINĖ 

ŽINIARAŠTIS: LAIPTINĖS REMONTO DARBAI 

Eil.nr. Darbų aprašymas Mato vnt Kiekis 

 Skyrius: Sienų pasiruošimas M2 723 

1. Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas) M2 723 

2. Sienų gruntavimas M2 723 

3. Senos sienų struktūros dažymas (purškiant)   

 Skyrius: Kiti darbai   

1. Pastolių nuoma Kompl. 1 

2. Įrankių nuoma Komp. 1 

 

 


