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KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS SIENINIŲ PLOKŠČIŲ SANDŪRŲ SIŪLIŲ 

ATNAUJINIMO (REMONTO) DARBAMS ATLIKTI 
 

2020 m. birželio 12 d.  Nr. 20-1 

Vilnius 

 

1. Užsakovas UAB,,NAUJOJI PILAITĖ" kviečia pateikti pasiūlymus dėl administruojamų 

(prižiūrimų) daugiabučių namų Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje, sieninių plokščių sandūrų siūlių 

atnaujinimo (remonto) darbų 2020-2022 metais (orientacinis numatomų darbų kiekis 

nurodytas Pasiūlymo formoje – priedas Nr. 2 prie atnaujinimo (remonto) darbų pirkimo 

sąlygų).  

2. Darbų aprašymas: 

2.1. Tik siūlių hermetizavimas ant paruošto paviršiaus. 

2.2. Siūlių apšiltinimas poliuretaninėmis putomis ir hermetizavimas. 

2.3. Siūlių apšiltinimas mineraline vata ir hermetizavimas. 

2.4. Sieninių plokščių hermetizavimas. 

3. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis, t.y. tiekėjas teikia pasiūlymą dėl visų daugiabučių 

namų sieninių plokščių sandūrų siūlių remonto darbų; 

4. Užsakovas numato pasirašyti sutartį 2020 – 2022 metams arba iki paskutiniame užsakyme 

nurodyto darbų atlikimo termino pabaigos. 

5. Objektai: UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ administruojami (prižiūrimi) namai, esantys Pilaitės 

seniūnijoje, Vilniuje,  kurių skaičius gali keistis.  

6. UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ kvietimo pateikti pasiūlymus sieninių sandūrų siūlių remonto 

darbams atlikti 2020 – 2022 metais sąlygas bei kitą informaciją/dokumentus galite gauti UAB 

„NAUJOJI PILAITĖ“ Vydūno g. 17, Vilnius. Tel.: 230 7949. Mob. tel.: 8685 15930 

Faksas: 230 7822, info@npilaite.lt 

7. Reikalavimai tiekėjui nurodyti pirkimo dokumentuose. 

8. Pasiūlymas pateikiamas adresu: UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ Vydūno g. 17, Vilnius. 

Tel.: 230 7949. Mob. tel.: 8685 15930 Faksas: 230 7822, 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 2020 m. liepos 3 d. 1000  val. adresu: UAB „NAUJOJI 

PILAITĖ“ Vydūno g. 17, Vilnius. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali 

dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų atstovai). 

11. Pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų. 
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