
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ 
 

 

 Panevėžio pataisos namai (adresu P. Puzino g. 12, LT-35169, Panevėžys, 

telefonas 8 45 460 946, faksas 8 45 467 558, el. paštas ukis@paneveziopn.lt ) prašo 

pateikti pasiūlymą dėl trumpalaikių pasimatymų su kontaktu patalpų remonto darbų 

pirkimui. 

 Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:  

Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad paslaugos teikėjas turi visus leidimus 

šiai paslaugai atlikti (leidimų, sertifikatų ar kitų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas). 

 Kaina: 

Į kainą turi įeiti tiekėjo patiriamos išlaidos ir siekiamas pelnas išskyrus pridėtinės vertės 

mokestį, kuris turi būti nurodytas atskirai. 

 Pirkimo objekto apibūdinimas: 
Trumpalaikių pasimatymų su kontaktu patalpose reikia išgriauti mūrinę pertvarą, užmūryti vienas 

duris, įrengti pakabinamas gipso kartono lubas ir į jas sumontuoti 4 vnt. dieninių šviestuvų, sienas 

ir lubas paruošti dažymui ir jas išdažyti, radiatorių perkelti į kitą vietą ir jį nudažyti, pakeisti seną 

medinį langą į plastikinį (varstomą), grindis iškloti laminuotomis lentelėmis, išvesti ventiliaciją 

pro stogą (2-3 kanalai) ir pastatyti ventiliacinius kaminėlius, nudažyti duris. Planuojamas 

biudžetas šiam pirkimui 4200,00 Eur. Finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. 

Pageidaujamas darbų atlikimo terminas 1 (vienas) mėn. nuo darbų pirkimo sutarties pasirašymo.  

Pasiūlymą prašome pateikti CVP IS priemonėmis, nurodant objekto kainą (pateikti 

darbų sąmatą). Pasiūlyme prašome nurodyti asmenis, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl 

informacijos, nurodant vardą, pavardę, pareigas, telefono, fakso numerius, elektroninio 

pašto adresą. 

 Pasiūlymo galutinis pateikimo terminas: 2016 m. kovo 18 d., 10 val. 

 Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

 Pirkimo objektas į dalis neskirstomas, alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. 

Pasiūlymai bus vertinami eurais. 

 Panevėžio pataisos namų supaprastintų pirkimų taisyklės, kuriomis vadovaujantis 

vykdomas supaprastintas pirkimas, patvirtintos Panevėžio pataisos namų direktoriaus 

2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45, paskelbtos Viešųjų pirkimų tarnybos 

tinklalapyje www.cvpp.lt  

 

Panevėžio pataisos namų Ūkio skyriaus vyriausias specialistas Audrius Grigaravičius, tel. 

8 45 460 946, el. paštas ukis@panevėžiopn.lt, įgaliotas palaikyti ryšį su tiekėjais. 
(įgalioto asmens palaikyti ryšį vardas, pavardė, pareigos, tel. ir kt.) 
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