UAB “Senamiesčio ūkis”, į/k 121452134,
__________________________________________________________________
(Administratoriaus juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

SKELBIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ (LAPTINIŲ)
VALYMO PASLAUGOMS PIRKTI
2016-11-15 Nr. KS-2/2016
(data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

1. UAB „Senamiesčio ūkis“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo
objektų administratorius Vilniaus m., kviečia teikti bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) valymo
paslaugų pirkimui:
administruojamų daugiabučių bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) valymo paslaugos
(trumpas paslaugų aprašymas)

2. Numatoma paslaugų teikimo pradžios data: 2016-12-01
3. Paslaugų teikimo terminas:1 metai (su galimybe pratęsti sutartį)
4. Paslaugų teikimo vieta: UAB „Senamiesčio ūkis“ administruojamiems daugiabučiams namams.
Namų sąrašas gali keistis, priklausomai nuo UAB „Senamiesčio ūkis“ ar atstovaujamų daugiabučių
namų bendraturčių sprendimo
(paslaugų teikimo vieta, trumpas aprašymas)

5. Preliminarus valomos teritorijos plotas: 29475.32 kv. m.
6. Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti (pirkimo dokumentus), galite gauti:
UAB „Senamiesčio ūkis“, Klaipėdos g. 1, Vilnius, el. p.: info@senamiescioukis.lt, tel.: 8-5 2611695
(Administratoriaus pavadinimas (arba vardas, pavardė), adresas, el. p., telefonas, faksas)

7. Reikalavimai priežiūros paslaugų tiekėjui, pirkimo objektui nurodyti pirkimo dokumentuose.
8. Pasiūlymai teikiami užklijuotuose ir užantspauduotuose vokuose registruotu paštu arba per kurjerį
iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos pirkimo dokumentuose.
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9. Pasiūlymas pateikiamas adresu: Klaipėdos g. 1, Vilnius, el. p.: info@senamiescioukis.lt, tel.: 8-5
2611695
(adresas, el. p., telefonas, faksas)
10. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks 2016 m. lapkričio 29 d., 14 val.,
adresu: Klaipėdos g. 1, Vilnius
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų atstovai).

Administratorius
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