PATVIRTINTA
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos
direktoriaus 2016 m. birželio 3 d.
įsakymu Nr. V-139
Tiekėjams
KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ
I SKYRIUS
PASIŪLYMO RENGIMAS IR PATEIKIMAS
1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia Jus pateikti pasiūlymą Klaipėdos
Vytauto Didžiojo gimnazijos vidaus patalpų paprastojo remonto darbų mažos vertės pirkimui
apklausos būdu.
2. Pasiūlymą prašome pateikti iki 2016 m. birželio 13 d. 14 val. S. Daukanto g. 31,
Klaipėda, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Sauliui
Šiaučiukėnui.
3. Pasiūlymas pateikiamas raštu pagal 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas gali būti
pateiktas asmeniškai, paštu, per kurjerį ar el. paštu vdg.siauciukenas@gmail.com
4. Pasiūlymas bus vertinamas vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi.
5. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali
(tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų
aspektai). Tiekėjas savo pasiūlyme nurodydamas, kad pasiūlyme pateikta informacija yra
konfidenciali, turi argumentuotai pagrįsti, kodėl jo nurodyta informacija yra laikoma
konfidencialia bei pateikti dokumentus, įrodančius, kokiu pagrindu nurodyta informacija
turėtų būti laikoma konfidencialia (pateikiamas pagrindimas dėl pasiūlyme nurodytos
konfidencialios informacijos (pateikiamas tuo atveju, jei tiekėjas nurodo, kad pasiūlyme pateikta
informacija yra konfidenciali)). Tiekėjui neįvykdžius šios sąlygos, perkančioji organizacija laikys,
kad tiekėjo pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Perkančioji organizacija, pirkimo
organizatorius ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė
kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai,
negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Atkreipiamas dėmesys, kad pagal Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, tam, kad informacija būtų laikoma komercine
paslaptimi, ji turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša). Komercinę
paslaptį sudaro tik tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma ar laisvai prieinama tretiesiems
asmenims; 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos
nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3) informacija turi būti slapta dėl jos
savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos
slaptumą.
6. Pirkimas į dalis neskirstomas. Tiekėjas turi pateikti tik vieną pasiūlymą visai pirkimo
apimčiai. Alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.
7. Į darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, numatytos
kvietime ir jo prieduose.
8. Apklausos metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo kainos. Pirkimo organizatorius derybas
veda žodžiu. Pabaigus derybas, tiekėjai privalo pateikti galutinius kainos pasiūlymus raštu.
9. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Saulius Šiaučiukėnas, tel. +37060525936.
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II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS
10. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos vidaus patalpų paprastojo remonto darbai.
11. Perkami Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos vidaus patalpų paprastojo remonto
darbai bus atliekami adresu S. Daukanto g. 31, Klaipėda. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.
12. Pagrindiniai darbai, kuriuos privalo atlikti pats tiekėjas - atlikti darbus, nurodytus
Darbų kiekių žiniaraštyje. Darbų kiekių žiniaraščio 1- 29 ir 40-42 punktuose nurodytiems darbams
atlikti tiekėjas gali pasitelkti subrangovą (-us).
13. Detalus perkamų darbų aprašymas ir kiekiai pateikiami Darbų kiekių žiniaraštyje
(priede Nr. 2). Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai, tikslius kiekius ir
darbus turi įsivertinti pats tiekėjas. Darbų kiekių žiniaraščiuose, techninės specifikacijos,
aiškinamuosiuose raštuose, schemose ar kituose pridedamuose dokumentuose gali būti nurodyti
medžiagų ar įrangos gamintojai, prekės ženklai, kurie yra tik informacinio pobūdžio, ir Tiekėjas
gali siūlyti bei naudoti kitų gamintojų produkciją ar įrangą.
III SKYRIUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
14. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi pateikti šiuos dokumentus ir atitikti
nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
Eil.
Kvalifikacinius
reikalavimus
Kvalifikaciniai reikalavimai
Nr.
įrodantys dokumentai
14.1. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų Pateikiama:
nustatyta tvarka ir turėti teisę atlikti statybos 1) VĮ Registrų centro išduoto Lietuvos
darbus, reikalingus pirkimo sutarčiai Respublikos juridinių asmenų registro
įvykdyti.
išplėstinio išrašo arba juridinių asmenų
registravimo pažymėjimo bei įstatų kopija;
asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo
liudijimą, – verslo liudijimo kopija.*
2) LR Aplinkos ministerijos arba Valstybės
įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo
centro išduoto atestato, suteikiančio teisę
verstis statybos veikla tinkamai patvirtintą
kopiją arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduoto kvalifikacijos atestato,
suteikiančio teisę atlikti konkurso sąlygose
numatytus darbus, tinkamai patvirtintą
kopiją.*
*Pastabos: dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija
tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

IV SKYRIUS
SUTARTIES SĄLYGOS
15. Sudaroma raštiška darbų pirkimo sutartis.
16. Sutarties šalių teisės ir pareigos:
16.1. Perkančioji organizacija įsipareigoja:
16.1.1. tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;
16.1.2. sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
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16.2. Tiekėjas įsipareigoja:
16.2.1. atlikti sutartyje numatytus darbus už sutarties kainą, kaip įmanoma rūpestingai bei
efektyviai;
16.2.2. tiekėjas privalo pagal pateiktus dokumentus ir vietoje įsivertintas darbų apimtis, už
sutarties kainą atlikti visa, kas būtina darbų tinkamam įvykdymui ir užbaigimui. Atsakomybė už
darbus ir jų kiekius, kuriuos tiekėjas privalo numatyti, tačiau nenumato, tenka tiekėjui. Papildomas
apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir tiekėjas juos privalės atlikti savo jėgomis,
medžiagomis, rizika ir atsakomybe;
16.2.3. jeigu tiekėjas darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkia subrangovus, pagrindinius
darbus (nurodytus kvietimo 30-39 punktuose) privalo atlikti pats tiekėjas;
16.2.4. nedelsiant raštu informuoti perkančiąją organizaciją apie bet kurias aplinkybes,
trukdančias ar galinčias sutrukdyti tiekėjui tinkamai užbaigti darbų atlikimą nustatytais terminais;
16.2.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose teisės
aktuose, būtinus sutarčiai įvykdyti.
17. Kainodaros taisyklės: pirkimo sutartyje fiksuojama kvietimo pateikti pasiūlymą 1
priede nurodyta bendra darbų kaina, kuri galioja ir nesikeičia visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
18. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka: tiekėjui apmokama už faktiškai atliktus darbus ne
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo techninio prižiūrėtojo patvirtintų darbų atlikimo aktų ir
PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
19. Finansavimo šaltinis: LR Švietimo ir mokslo ministro 2016-04-28 įsakymu Nr. V-385
„Dėl švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2016 metams paskirstymo
švietimo įstaigoms patvirtinimo“ skirtos Valstybės biudžeto lėšos.
20. Prievolių įvykdymo terminai: darbų vykdymo pradžia – sutarties įsigaliojimo diena.
Darbus atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
21. Sutartinės atsakomybės už prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą
nustatymas:
21.1. Perkančioji organizacija, uždelsusi sumokėti tiekėjui už atliktus darbus Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjui raštiškai pareikalavus, moka tiekėjui 0,02  delspinigius už
kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.
21.2. tiekėjas už pavėluotai atliktus darbus moka perkančiajai organizacijai 0,02 % dydžio
delspinigius nuo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš
tiekėjui mokėtinų sumų.
21.3. Už kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, netinkamą vykdymą tiekėjas moka 100
EUR baudą, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo/defektinis
aktas surašomas dalyvaujant tiekėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš
tiekėjui mokėtinos sumos.
21.4. tiekėjui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, taip pat vilkinant darbų
atlikimą ar piktnaudžiaujant, perkančioji organizacija, siekdama apginti savo teisėtus interesus, gali
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).
21.5. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
21.5.1. Pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
21.5.2. Pažeidimas, kai tiekėjas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų
atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 3 kartus pažeidžia nustatytus
prievolių vykdymo terminus.
22. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu tiekėjas atliko darbus pažeisdamas
Sutartyje ir jos prieduose numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų
teisės aktų reikalavimų, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad tiekėjas:
22.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
22.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
22.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;
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22.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
22.5. atlygintų Perkančiajai organizacijai darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
23. Sutarties keitimo atvejai:
23.1. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti
keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų
pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus
laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės
nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos kvietime. Sutartis gali būti keičiama, kai
atsisakoma nevykdomų darbų (pavyzdžiui, darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų
atlikimas nereikalingas ar neįmanomas, arba dėl neatitikimų projekto schemose ar specifikacijose
ir/arba kitų objektyvių priežasčių). Nevykdomų darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas
dokumentais, nurodant priežastis, ir raštu suderinus su perkančiąja organizacija, surašant
nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo perkančioji organizacija, tiekėjas. Surašius nevykdomų darbų
aktą, perkančioji organizacija ir tiekėjas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie sutarties dėl
atsisakomų darbų (nurodant jų vertę) bei sutarties kainos patikslinimo (sumažinimo), atsisakius tam
tikrų sutartyje numatytų darbų. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo
įmanoma numatyti rengiant kvietimą ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys
(rašytiniu susitarimu) gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas: 1) pasikeitus subtiekėjui
dėl bankroto, restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar likvidavimo procedūros pradėjimo, neatitikimo
subtiekėjams keliamų kvalifikacinių reikalavimų, subtiekėjo vienašalio sutarties nutraukimo ar
negalėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti Sutarties sąlygas, jei jis pasitelkiamas; 2) pasikeitus sutarties
koordinatoriui; 3) pasikeitus finansavimo šaltiniams; 4) pasikeitus rekvizitams;
23.2. Sutarties vykdymo metu subrangovai gali būti keičiami dėl aplinkybių, kurių buvimas
nebuvo žinomas Šalims pasiūlymų pateikimo ir sutarties sudarymo metu. Keičiami subrangovai turi
atitikti kvietime subrangovams nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Norėdamas pakeisti
subrangovus ar papildyti nauju subrangovu, tiekėjas raštu kreipiasi į perkančiąją organizaciją su
prašymu pritarti subrangovų keitimui ir nurodo tokio prašymo aplinkybes bei pateikia dokumentus,
įrodančius subrangovų atitikimą keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Perkančioji organizacija,
įvertinusi teikėjo prašyme nurodytas aplinkybes ir patikrinusi subrangovų kvalifikaciją, ne vėliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja tiekėją apie priimtą sprendimą.
24. Laimėjusio tiekėjo pasiūlymo, sutarties ir sutarties pakeitimų viešinimas:
24.1. perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir
pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės
aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti
tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo
paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
24.2. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie
Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją, kai pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio
pirkimo sutarties pažeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios
organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu
ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Paskelbusi tokią informaciją, perkančioji organizacija
nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tiekėją.
25. Ginčų sprendimo tvarka: visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp
šalių dėl sutarties taikymo ir aiškinimo, sprendžiami derybomis, tarpusavio sutarimu ir
bendradarbiavimo pagrindu. Nepavykus nesutarimų išspręsti minėtais būdais, visi ginčai,
nesutarimai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys dėl sutarties taikymo, vykdymo bei aiškinimo,
sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
26. Sutarties nutraukimo tvarka: sutartis gali būti nutraukiama raštišku susitarimu.
Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju tiekėjas
privalo visiškai atlyginti Perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius. Apie tokį sutarties
nutraukimą tiekėjas raštu praneša perkančiajai organizacijai prieš 30 kalendorinių dienų.
Perkančioji organizacija bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tokį sutarties
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nutraukimą pranešdama tiekėjui prieš 15 kalendorinių dienų. Perkančioji organizacija turi teisę
neįspėti apie sutarties nutraukimą prieš 15 kalendorinių dienų, jeigu tiekėjas nevykdo sutartinių
įsipareigojimų ilgiau kaip 7 kalendorines dienas. Perkančioji organizacija po sutarties nutraukimo
turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties
nutraukimo dieną esančią tiekėjo skolą perkančiajai organizacijai ir perkančiosios organizacijos
skolą Tiekėjui. Jei Sutartis nutraukiama perkančiosios organizacijos iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės,
perkančiosios organizacijos patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui
mokėtinų sumų. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus
darbus, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. Įspėjus tiekėją
apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo dienų nuo įspėjimo tiekėjui
išsiuntimo dienos.
27. Sutarties galiojimas: sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško
Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia sutarties šalių nuo tinkamo šalių
įsipareigojimų, atsiradusių iki sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartį įvykdymo.
28. Sutarties koordinatorius: Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros
priežiūros skyriaus Socialinės infrastruktūros poskyrio vedėja Roma Gadeikienė, tel. (8 46) 39 61
03.
PRIDEDAMA:
1 priedas - pasiūlymo forma, 2 lapai;
2 priedas – Darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.
Pirkimo organizatorius

Kvietimo pateikti pasiūlymą formos
1 priedas
PASIŪLYMAS
KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO
REMONTO DARBŲ
MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI APKLAUSOS BŪDU
_______________
(data)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai)
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis
kvietime.
Mes siūlome atlikti darbus už šią kainą:
Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas

Kaina, EUR
be PVM

PVM (21 %),
EUR

Bendra
pasiūlymo
kaina, EUR su
PVM

Klaipėdos
Vytauto
Didžiojo
gimnazijos
vidaus
patalpų
paprastojo remonto darbai
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM (laimėtojui nustatyti) (suma žodžiais):
1.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių
PVM nemoka.

Pastabos:
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos
išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą
ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo
kainą.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
Teikdami šį pasiūlymą užtikriname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Sutartyje bus fiksuojama bendra darbų kaina.
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Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus:
Eil.
Nr.

Subrangovo (-ų),
subtiekėjo (-ų) ar
subteikėjo (-ų)
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-ų),
subtiekėjo (-ų) ar
subteikėjo (-ų) adresas
(-ai)

Teikiamų darbų/ paslaugų aprašymas ir
įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai
ketinama pasitelkti subrangovą (-us),
subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)

Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us).

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas
konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos
konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta kvietimo 5 punkte):
Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
Lapas pasiūlyme, kur yra konfidencialus
dokumentas

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti,
kad konfidenciali pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui
nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo
dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas

(Tiekėjas arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

Dokumento puslapių skaičius

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A.V.
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Kvietimo pateikti pasiūlymą formos
2 priedas
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija
S. Daukanto g. 31, Klaipėda
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Darbo Darbų aprašymai
Mato vnt.
kodas
Šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų remonto darbai
Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas
m
Skylių gręžimas iki 80 mm skersmens per
100 vnt.
perdengimus
Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas
m
Izoliacijos ardymas
m2
Vamzdynų izoliavimas
100 m
Movinių ventilių ir čiaupų, kurių D iki 50 mm,
vnt.
prijungimas
Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie
vnt.
veikiančių tinklų
Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija, kai
100m
vamzdžių skersmuo iki 65 mm
Skylių užtaisymas
vnt.
Vamzdynų hidraulinis išbandymas
100 m
Buitinių nuotekų remonto darbai
Ketinių kanalizacijos vamzdynų ardymas D50-100
m
mm
Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm
m
Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas
vnt.
Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas vnt.
Pisuarų montavimas
vnt.
Trapų montavimas
vnt.
Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose
vnt.
Betono ardymas
m3
Statybinių šiukšlių išvežimas
t
Vamzdynų apdirbimas gipso kartono plokštėmis
m2
Skylių užtaisymas
vnt.
Vamzdžių, kurių D iki 100 mm prijungimas prie
vnt.
veikiančių tinklų
Elektros instaliacijos remonto darbai
Lizdų gręžimas dėžutėms, jungikliams, kištukiniams 100 vnt.
lizdams.
Kabelio tiesimas
100 m
El. instaliacijos plastikinių kanalų montavimas
100 m
Šviestuvų demontavimas
100 vnt.
Šviestuvų montavimas
100 vnt.
Vagų pramušimas ir užtaisymas
100 m
Jungiklių, dėžučių montavimas
vnt.

Kiekis

550,00
1,56
960,00
200,00
5,80
62,00
6,00
9,60
108
9,50
62,00
350,00
17
15
6
5
60
18,00
5,00
50
52
15

0,33
2,60
1,10
0,20
1,05
0,30
0,06

Suma
Eur.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Sanitarinių patalpų remontas (apdailos darbai)
Betoninių pakylų išardymas
m3
Pakabinamų lubų įrengimas
m2
Sienų paviršių išlyginimas
100 m2
Sienų paviršių gruntavimas, glaistymas ir dažymas
100 m2
Durų montavimas
m2
Keraminių plytelių dangos klojimas
m2
Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis
m2
Grindų betonavimas, hidroizoliacijos užtepimas ir
100 m2
išlyginimas
Statybinių šiukšlių išvežimas
t
Skydinės pertvaros sanitariniams mazgams
m2
Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas klasėse
Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas
vnt.
Movinių ventilių ir čiaupų montavimas
vnt.
Vandens maišytuvų montavimas
vnt.

Pastaba: Tikslius darbų kiekius tiekėjas turi įsivertinti pats.
__________________________

6,5
99,60
2,55
2,30
10,5
99,60
258,00
1,00
13,00
74,50
27
64
10
Iš viso:

