
 

 

PATVIRTINTA 

Negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų  

UAB „VAATC“ reikmėms nuomos įsigijimo 

komisijos 2017 m. sausio 11 d. posėdžio protokolu Nr. 1 

 

NEGYVENAMŲJŲ ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPŲ NUOMOS 

KONKURSO UAB „VAATC“ REIKMĖMS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU  

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. UAB „VAATC“ (toliau ir Bendrovė), adresas Šeimyniškių g. 15, Vilnius, numato nuomotis 

negyvenamąsias administracinės paskirties patalpas Vilniaus miesto šiaurinėje, vakarinėje dalyse  – 

nuo dabartinių patalpų nutolusias ne toliau kaip per 5 kilometrus (Šnipiškių, Šeškinės, Justiniškių, 

Pašilaičių, Viršuliškių, Žvėryno, Karoliniškių, Lazdynų, Vilkpėdės, Naujamiesčio seniūnijose), 

savo reikmėms, užtikrinant minimalų būtiną UAB „VAATC“ funkcijoms vykdyti patalpų plotą, 

kokybiškų paslaugų teikimą ir tinkamas darbo sąlygas Bendrovės darbuotojams. 

2. Šiuose negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų nuomos konkurso Bendrovės 

reikmėms skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentuose (toliau – Pirkimo dokumentai) vartojamos 

pagrindinės sąvokos apibrėžtos Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba 

nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų 

nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). 

3. Nuomos konkursas organizuojamas vadovaujantis Tvarkos aprašu, Negyvenamųjų 

administracinės paskirties patalpų nuomos UAB „VAATC“ reikmėms ekonominiu ir socialiniu 

pagrindimu, Negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų UAB „VAATC“ reikmėms 

komisijos darbo reglamentu, patvirtintais UAB „VAATC“ direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. 

įsakymu Nr. VĮ-1.24-2 „Dėl su negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų UAB „VAATC“ 

reikmėms nuomos įsigijimu susijusių dokumentų patvirtinimo (toliau – Įsakymas), ir šiais Pirkimo 

dokumentais. 

4. Nuomos konkursą organizuoja ir atlieka UAB „VAATC“ direktoriaus Įsakymu sudaryta 

Negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų UAB „VAATC“ reikmėms nuomos komisija 

(toliau – Komisija).  

5. Nuomos konkursas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, proporcingumo principų ir 

konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

6. Skelbimas apie numatomas derybas dėl nuomos skelbiamas interneto „Valstybės žinių“ 

tinklalapyje bei UAB „VAATC“ interneto svetainėje www.vaatc.lt. 

7. Pateikdamas pasiūlymą, kandidatas sutinka su visais Pirkimo dokumentų ir jų prieduose 

nustatytais reikalavimais. Kandidatai privalo atidžiai perskaityti Pirkimo dokumentų reikalavimus, 

jų priedus ir laikytis nustatytų reikalavimų. 

8. Bendrovė yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 

9. Šiame nuomos konkurse kandidatai dalyvauja savo rizika ir sąnaudomis. Bendrovė 

kandidatams neatlygins jokių išlaidų, susijusių su dalyvavimu derybose. 

10. Informaciją teikia: statybų priežiūros specialistas Eugenijus Daraškevičius  

tel. +370 610 07748, el. p. eugenijusd@vaatc.lt  

 

 

 

 

http://www.vaatc.lt/
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II SKYRIUS 

NUOMOS KONKURSO OBJEKTAS IR PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI 

 

11. Nuomos konkurso objektas – negyvenamosios administracinės paskirties patalpos  

UAB „VAATC“ reikmėms. 

12. Minimalūs reikalavimai patalpoms vertinami vadovaujantis: 

12.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu  Nr. 

V-65 patvirtinta higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos 

reikalavimai“; 

12.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 

patvirtintais Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimais; 

12.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu  

Nr. 277 patvirtinta higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 

Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. 

13. Bendrovės administracijos, kuriai nuomojamos patalpos, struktūrą sudaro 3 tarnybos  

(12 darbuotojų), 3 projektų vadovai, 1 aplinkosaugininkas, 1 statybų priežiūros specialistas, biuro 

administratorė ir direktorius. Bendras administracijos darbuotojų skaičius 19 žmonių. 

14. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus teisės aktus bei Bendrovės administracijos struktūrą 

nustatytinas toks minimalus ploto reikalavimas patalpoms: 

14.1. Bendrovės vadovo darbo kabineto minimalus plotas 12 kv. m.; 

14.2. Biuro administratoriaus su priimamuoju minimalus plotas 15 kv. m. 

14.3. Trijų tarnybų vadovų kabinetų minimalūs plotai po 9 kv. m. kiekvienam, iš viso 27 kv. 

m.; 

14.4. 17 darbuotojų (iš kurių 3 darbo vietos numatytos Bendrovės plėtrai) minimalus plotas 

po 6 kv. m. ploto kiekvienam, iš viso 102 kv. m. ploto; 

14.5. posėdžių salės minimalus plotas 30 kv. m. (20 darbuotojų, 14 valdybos narių); 

14.6. serverinės patalpos minimalus plotas - 4 kv. m.; 

14.7. virtuvės minimalus plotas - 6 kv. m.; 

14.8. WC minimalios patalpos vyrams, moterims po 3 kv. m., iš viso ne mažiau kaip 6 kv. m. 

ploto; 

14.9. archyvo patalpos ne mažiau 10 kv. m. ploto. 

15. Patalpos darbuotojams turi sudaryti ne mažiau 212 kv. m., neskaitant bendro naudojimo 

patalpų (koridorių, praėjimų, tambūrų, balkonų, terasų ir pan.) ploto vidutiniškai sudarančio  

5 proc. arba 11 kv. m., arba ne mažiau kaip 223 kv. m. bendro nuomojamo ploto. 

16. Patalpose turi būti ne mažiau kaip 14 punkte nurodytų atskirų erdvių, kurių minimalus 

plotas turi būti ne mažesnis nei nurodyta, išskyrus Pirkimo dokumentų 14.1 – 14.4 ir  

14.9  punktuose nurodytų patalpų minimalus plotas gali būti mažesnis 20 proc. nei nurodyta,  

14.5 – 30 proc. nei nurodyta. 

17. Pastatas turi būti Vilniaus miesto teritorijoje, šiaurinėje, vakarinėje miesto dalyse  – nuo 

dabartinių patalpų (Šeimyniškių g. 15, Vilnius) nutolęs ne toliau kaip per 5 kilometrus (Šnipiškių, 

Šeškinės, Justiniškių, Pašilaičių, Viršuliškių, Žvėryno, Karoliniškių, Lazdynų, Vilkpėdės, 

Naujamiesčio seniūnijose), su gerai išvystyta infrastruktūra, užtikrinant minimalų būtiną funkcijoms 

vykdyti patalpų plotą ir tinkamas darbo sąlygas čia dirbsiantiems darbuotojams. 

18. Reikalavimai nuomojamoms patalpoms (pastatui): 

18.1. Pastatas, kuriame bus nuomojamos patalpos, turi būti iki galo užbaigtas ir pripažintas 

tinkamu naudoti. 

18.2. Pastatui (patalpoms) neturi būti jokių apribojimų, susijusių su patalpų naudojimu, kurie 

galėtų turėti neigiamos įtakos Bendrovės interesams bei teisei į patalpų nuomą (turtas neturi būti 

areštuotas, neturi būti teisminio ginčo objektas, neturi būti kitų teisinių turto suvaržymų).  

18.3. Nuomojamos patalpos turi būti atskirtos nuo kitų pastato patalpų taip, kad nebūtų 

galimybės į patalpas nekontroliuojamai patekti iš kitų pastato patalpų. 



 

 

18.4. Visos nuomininkui skirtos patalpos turi būti išdėstytos viename arba keliuose 

gretimuose pastato aukštuose.  

18.5. Patalpos turi būti įrengtos vadovaujantis gerąja statybų praktika ir statybos taisyklėmis.  

18.6. Patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija. Patalpos turi atitikti visus 

priešgaisrinės saugos reikalavimus keliamus tokio tipo patalpoms. 

18.7. Pastato (patalpų) išorėje matomoje vietoje ant pastato arba šalia pagrindinio įėjimo į 

patalpas turės būti numatyta vieta Bendrovės iškabai, kurioje visą patalpų nuomos laikotarpį būtų 

nurodytas Bendrovės pavadinimas.  

18.8. Pastato (patalpos), atsarginiai įėjimai ir išėjimai, langai, balkonai turi būti apsaugoti nuo 

nesankcionuoto patekimo. 

18.9. Nuomojamų patalpų apstatymą baldais organizuos Perkančioji organizacija.  

18.10. Visų patalpų durys turi būti rakinamos. 

19. Reikalavimai inžinerinėms sistemoms: 

19.1. Pastate turi būti įrengtos visos inžinerinės sistemos (apšvietimo, šildymo, vėdinimo, 

elektros tiekimo) bei ryšio tinklai (TEO optinė prieiga, fiksuotos telefono linijos patalpose). 

19.2. Apsaugos signalizacijos, praėjimo kontrolės sistemos, vaizdo stebėjimo ir įrašymo 

sistemos įrenginių, nuomojamose patalpose, priežiūrą ir valdymą savo lėšomis organizuoja 

nuomininkas. 

20. Nuomotojas privalo užtikrinti nuomojamoms patalpoms tokių paslaugų teikimą: 

20.1. elektros energijos tiekimas nuomojamoms patalpoms, vėdinimui; 

20.2. elektros energijos tiekimas bendro naudojimo patalpoms; 

20.3. karšto ir šalto vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas; 

20.4. šilumos tiekimas nuomojamoms patalpoms, vėdinimo ir kitiems įrenginiams; 

20.5. bendrojo naudojimo patalpų šildymas; 

20.6. lietaus nuotekų šalinimas; 

20.7. vidaus inžinerinių tinklų ir įrenginių priežiūra ir remontas; 

20.8. lauko inžinerinių tinklų ir įrenginių priežiūra ir remontas; 

20.9. atliekų išvežimas; 

20.10. pastato techninė priežiūra ir remontas; 

20.11. liftų ir kėlimo įrenginių priežiūra. 

20.12. teritorijos priežiūra; 

20.13. priešgaisrinės signalizacijos centralių priežiūra ir valdymas; 

20.14. Kitos su nuoma susijusios paslaugos. 

21. Nuomojamų patalpų valymą Perkančioji organizacija organizuos pati. 

22. Nuomininkui turi būti sudarytos sąlygos į nuomojamas patalpas patekti bet kuriuo paros 

metu. 

23. Patalų nuomos kartu su komunaliniais mokesčiais (išskyrus komunalinius mokesčius, 

priklausančius nuo darbuotojų skaičiaus) neturi viršyti 3901 Eur be PVM. 

24. Numatoma nuomojamų patalpų naudojimo paskirtis – UAB „VAATC“ funkcijų vykdymas. 

25. Nuomos konkursas atliekamas skelbiamų derybų būdu. Derybų tikslas – sudaryti 

negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų nuomos sutartį ekonomiškai naudingiausiomis 

sąlygomis.  

 
III SKYRIUS 

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS 
 

26. Pirkimo dokumentai patalpinti UAB „VAATC“ svetainėje www.vaatc.lt ir taip pat gali 

būti išsiunčiamas el. paštu kandidatui paprašius. 

27. Nurodytoje svetainėje kandidatai taip pat galės susipažinti su Pirkimo dokumentų 

paaiškinimais (patikslinimais), jeigu tokių būtų, kita su šios nuomos konkursu susijusia informacija. 

Kandidatai, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse bei pateikę apie tai informaciją Bendrovei, bus 

informuojami jų nurodytu el. paštu. 

http://www.vaatc.lt/


 

 

28. Kandidatas, pageidaujantis išnuomoti pastatą (patalpas) ir dalyvauti derybose, pateikia 

Komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą 

pateikia pagal Pirkimo dokumentų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato raštu 

pateiktų dokumentų visuma: 

28.1.  siūlomo išnuomoti negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų: 

28.1.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka; 

28.1.2. kadastro duomenų bylos kopija; 

28.1.3. techniniai, ekonominiai duomenys, patvirtinimas, kad nėra daiktinių teisių suvaržymų, 

trečiųjų asmenų teisių į siūlomas nuomoti patalpas, išskyrus įkeitimą. Tuo atveju, jeigu siūlomos 

nuomoti patalpos yra įkeistos, pateikiamas įkaito turėtojo sutikimas nuomoti konkrečias patalpas; 

28.2. įgalinimus patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis ir prisiimti 

įsipareigojimus dėl negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų nuomos; 

28.3. nurodomos siūlomo nuomotis negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų 

apžiūrėjimo sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti patalpas, taip pat kandidato įgalioto atstovo, į 

kurį galima kreiptis dėl patalpų apžiūrėjimo, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto 

adresas); 

28.4. nurodomas negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų nuomos mokestis ir 

patalpų priežiūros išlaidos. Informacija turi būti pateikta taip, kaip nurodyta Pirkimo dokumentų 

 1 priede; 

28.5. nurodomas terminas, nuo kada faktiškai bus galima naudotis nuomojamomis 

patalpomis; 

28.6. nurodoma kita kandidato manymu nuomos konkursui svarbi informacija. 

29. Kiekvienas kandidatas gali pateikti vieną pasiūlymą dėl konkrečių patalpų. Alternatyvių 

pasiūlymų dėl tų pačių patalpų pastate pateikti negalima. Kandidatas gali pateikti atskirus 

pasiūlymus dėl skirtingų patalpų skirtinguose ar tuose pačiuose pastatuose.  

30. Kandidato pasiūlymas bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jeigu pateikiami 

užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateikti vertimų biuro patvirtinti 

dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. 

31. Pateikdamas pasiūlymą, kandidatas sutinka su Pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, pridedamos kopijos yra tikros. Komisija sau pasilieka 

teisę prašyti dokumentų originalų. 

32. Kandidatas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia 

yra. Tokią informaciją sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų 

aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti 

kandidato nurodoma kaip konfidenciali, todėl, kandidatui nurodžius tokią informaciją kaip 

konfidencialią, Bendrovė turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais taip pat negali būti laikomi: 

kandidato pavadinimas, kaina, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti 

skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Bendrovė gali kreiptis į kandidatą 

prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Konfidencialius dokumentus kandidatas nurodo 

pasiūlymo formoje, parengtoje pagal Pirkimo dokumentų 1 priedą. 

33. Pasiūlymas, pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas Komisijai 

asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu UAB „VAATC“, Šeimyniškių g. 15, Vilnius iki 2017 m. 

sausio 24 d. 16:30 val. Lietuvos laiku. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir nagrinėjami. 

Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti. Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke.  

34. Ant voko turi būti užrašyta: ,,UAB „VAATC“ NEGYVENAMŲJŲ 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU 

KONKURSUI“. Taip pat turi būti nurodomas Kandidato pavadinimas.  

35. Bendrovė neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai 

nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai grąžinami kandidatams registruotu 

laišku.  



 

 

36. Komisija, gavusi kandidato pasiūlymą dalyvauti skelbiamose derybose ir 28 punkte 

nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 12 kalendorinių dienų raštu informuoja kandidatą apie 

kvietimą derėtis. 

37. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai paprašius el. paštu, kandidatai per 

nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) kalendorinės dienos, privalo pateikti 

papildomus paaiškinimus ir patikslinimus el. paštu, nekeičiant pasiūlymo turinio. 

38. Kandidatų atranka deryboms, kvietimai derėtis bei derybos vykdomos vadovaujantis 

Tvarkos aprašo VII-VIII skyriuose nustatyta tvarka. 

 
IV SKYRIUS 

VERTINIMO KRITERIJAI 

 

39.  Su Komisijos neatmestais Kandidatais vedamos derybos, jų pateikti pasiūlymai vertinami 

vadovaujantis ekonominio naudingumo kriterijais, nurodytais eilės tvarka pagal jų svarbą. 

Laimėtoju pripažįstamas tas kandidatas, kurio pasiūlymas pagal nurodytus kriterijus pripažįstamas 

ekonomiškai naudingiausiu.  

40. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:  

Vertinimo kriterijai 

Lyginamasis svoris 

ekonominio 

naudingumo 

įvertinime 

1. Kaina (K) 70 

2. Išskirtinai nuomininkui rezervuojamos parkavimo vietos 16 

3. Galimybė nemokamai statyti automobilius ne daugiau kaip 100 

m. nuo nuomojamų patalpų  
8 

4. Susisiekimas viešuoju transportu – viešojo transporto (miesto 

autobusų ir troleibusų) stotelė nutolusi ne daugiau kaip 300 m.  
6 

 
1. Kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios iš visu tiekėjų  pasiūlytos kainos (Kmin) ir 

vertinamo pasiūlymo kainos (Kp) santykį padauginant iš vertinimui skirto kainos 

maksimalaus balo (X=70). 

                                        
 Į vertinamą kainą turi būti įskaičiuotos nuomojamo (pastato) patalpų kaina per vieną 

mėnesį, kurią sudaro šios išlaidos:  

1) Vieno mėnesio negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų nuomos (su baldais ar 

be jų) kaina; 

2) administracinių patalpų priežiūros išlaidos (fiksuoti mokesčiai) už nuomojamas patalpas 

per mėnesį (vidurkis per vienerius metus): 

3) lietaus nuotekų šalinimas; 

4) atliekų išvežimas; 

5) vidaus inžinerinių tinklų ir įrenginių priežiūra ir remontas; 

6) lauko inžinerinių tinklų ir įrenginių priežiūra ir remontas; 

7) pastato techninė priežiūra ir remontas; 

8) liftų priežiūra; 

9) teritorijos priežiūra; 

10) pastato apsaugos paslaugos; 

11) kita; 

12) kiti su nuoma susiję mokesčiai už patalpas per mėnesį (vidurkis per vienerius metus), 

įskaitant mokestį už išskirtinai nuomininkui rezervuojamas parkavimo vietas.  



 

 

2. Išskirtinai nuomininkui rezervuojamos parkavimo vietos balas apskaičiuojamas skiriant  

0,8 balo už vieną parkavimo vietą. 

3. 8 balai bus skiriami esant galimybei nemokamai statyti automobilius ne daugiau kaip 100 m. 

nuo nuomojamų patalpų, kitu atveju bus skiriama 0 balų. 

4. 6 balai bus skiriami tuo atveju, jeigu ne daugiau kaip 300 m. nuo nuomojamų patalpų bus 

viešojo transporto stotelė, kitu atveju bus skiriama 0 balų. 
V SKYRIUS 

NUOMOS SUTARTIS 
 

41. Bendrovė, gavusi iš Komisijos pirkimo ataskaitą ir nuomojamų patalpų dokumentus, ne 

vėliau kaip per 10 darbo dienų turi nustatyti nuomos sutarties pasirašymo vietą, dieną, tikslų laiką ir 

apie tai pranešti derybas laimėjusiam kandidatui. Jeigu kandidatas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti 

nuomos sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Bendrovės nurodyto laiko neatvyksta sudaryti 

nuomos sutarties ir nepateikia motyvuoto pasiteisinimo, kodėl neatvyko, arba atsisako sudaryti 

nuomos sutartį derybose sutartomis sąlygomis, arba atvyksta pasirašyti sutartį, bet jos nepasirašo ir 

nepateikia svarių motyvų, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti nuomos sutartį. Tokiu atveju Komisija 

siūlo sudaryti nuomos sutartį antrajam kandidatui, kurio pasiūlymas pagal derybų rezultatus yra 

geriausias po atsisakiusiojo sudaryti nuomos sutartį.  

42. Nuomos sutartis sudaroma 5 metų laikotarpiui su galimybe, praėjus 24 nuomos 

mėnesiams, sutartį nutraukti, įspėjus prieš 6 mėnesius, netaikant sutarties nutraukimo mokesčio.  

43. Išuomojamos patalpos turi būti parengtos darbui ir atlaisvintos ne vėliau kaip iki 2017 m. 

vasario 20 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Negyvenamųjų administracinės paskirties 

patalpų nuomos UAB „VAATC“ reikmėms 

skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentų 

1 priedas 

 

(Pasiūlymo forma) 

 

NEGYVENAMŲJŲ ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPŲ NUOMOS 

KONKURSUI UAB „VAATC“ REIKMĖMS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PASIŪLYMAS 

 

 

____________  

           (Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

 

Kandidato pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) 

 

 

Kandidato adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai) 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė 

 

 

Telefono numeris 

 

 

Fakso numeris 

 

 

El. pašto adresas 

 

 

Kontaktinis asmuo (Vardas, Pavardė, pareigos, 

telefono numeris) 

 

1.  Pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose. 

2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, nėra įtraukta jokių 

nuostatų prieštaraujančių Pirkimo dokumentų nuostatoms. 

3. Patvirtiname, kad siūlomos išnuomoti patalpos nėra areštuotos, išnuomotos. 

4. Siūlomos kainos: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Patalpų 

plotas, 

m2 

Mėnesinė 

kaina, 

EUR be 

PVM 

Suma 

EUR be 

PVM per 

mėnesį 

Suma EUR be 

PVM per 

metus 

Suma EUR be 

PVM per 5 

metus 

A B D E F (D x E) G (F x 12 mėn.) H (G x 60 mėn.) 

1.  
Administracinių patalpų 

nuomos kaina  

     

2.  

Administracinių patalpų 

priežiūros išlaidos 

(fiksuoti mokesčiai) už 

nuomojamas patalpas per 

mėnesį (vidurkis per 

vienerius metus) 

     

2.1.  lietaus nuotekų šalinimas      

2.2.  atliekų išvežimas      



 

 

2.3.  vidaus inžinerinių tinklų ir 

įrenginių priežiūra ir 

remontas 

     

2.4.  lauko inžinerinių tinklų ir 

įrenginių priežiūra ir 

remontas 

     

2.5.  pastato techninė priežiūra ir 

remontas 
     

2.6.  liftų priežiūra      

2.7.  teritorijos priežiūra      

2.8.  pastato apsaugos paslaugos      
2.9.  kita      
2.10.  Kiti su nuoma susiję 

mokesčiai už patalpas per 

mėnesį už patalpas (vidurkis 

per vienerius metus), 

įskaitant mokestį už 

išskirtinai nuomininkui 

rezervuojamas parkavimo 

vietas 

     

 Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM  

5. Mokesčiai už komunalines paslaugas (prognozuojamas vidurkis)*: 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis prie 100 proc. 

apkrovimo 
Mato vnt. 

Prognozuojam

as metinis 

vidurkis, 

kWh/m2, 

kWh/m3 ir 

m3/20 darbuot. 

Suminis 

kiekiai, kWh 

ir m3 

Tarifas**, 

EUR be 

PVM 

Bendra 

kaina be 

PVM, 

EUR per 

metus 

A B C D E F H  
1.  elektra nuomojamoms 

patalpoms 

kWh/m2     

2.  elektra bendroms 

reikmėms  

kWh/m2     

3.  šaltas vanduo m3/20 

darbuot. 
    

4.  karštas vanduo m3/20 

darbuot. 
    

5.  šiluma karšto vandens 

pašildymui 

kWh/m3     

6.  šiluma nuomojamoms 

patalpoms 

kWh/m2     

7.  Šiluma bendrojo 

naudojimo patalpoms  

kWh/m2     

Numatomos komunalinių paslaugų išlaidos, EUR be PVM  

*Nurodomas prognozuojamas vidurkis. Už nuomojamų patalpų komunalines paslaugas (elektros 

energiją, vandenį, šildymą ir kt.) Nuomininkas mokės pagal faktinį suvartojimą remiantis skaitiklių 

duomenimis taikant komunalinių paslaugų teikėjų įkainius.  

** Tarifas - galiojantis pasiūlymo rengimo dieną.  

6. Teikiame informaciją apie Pirkimo dokumentų IV skyriuje nustatytus vertinimo 

kriterijus: 



 

 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai Pasiūlymas 

1.  Kaina  

2.  Išskirtinai nuomininkui rezervuojamos parkavimo vietos (jų skaičius) 
 

3.  Galimybė nemokamai statyti automobilius ne daugiau kaip 100 m. nuo 

nuomojamų patalpų 
 

4.  Susisiekimas viešuoju transportu – viešojo transporto (miesto autobusų ir 

troleibusų) sustojimo vieta nutolusi ne daugiau kaip 300 m. 
 

7. Vadovaudamiesi Pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais, teikiame 

informaciją: 

Eil. 

Nr. Rodikliai 

Trumpas 

pasiūlymo 

aprašymas 

1.  Pastato, kuriame siūloma nuomotis patalpas, adresas  

2.  Dabartinės patalpų būklės aprašymas  

3.  Siūlomas patalpų įrengimas ir jų aprašymas:  

3.1.  siūlomas darbo kabinetų skaičius ir bendras plotas  

3.2.  siūlomos posėdžių salės bendras plotas  

3.3.  serverių patalpos plotas  

3.4.  virtuvės plotas  

3.5.  WC skaičius ir plotas  

3.6.  archyvo plotas  

4.  Inžinerinės sistemos ir jų aprašymas:  

4.1. šildymas  

4.2. vandentiekis ir nuotekos  

4.3. elektros tinklai  

4.4. priešgaisrinė signalizacija  

4.5. vietinio kompiuterinis interneto tinklo įrengimas  

4.6. fiksuoto ryšio telefoninis tinklas   

5.  Numatomų teikti paslaugų aprašymas:  

5.1. komunalinių paslaugų tiekimas (elektros energija, vandens tiekimas ir nuotekų 

šalinimas, šildymas, atliekų išvežimas ir kt.) 
 

5.2. techninės priežiūros paslaugos (inžinerinių tinklų priežiūra, pastato techninė 

priežiūra ir remontas, liftų ir kitų įrenginių priežiūra, teritorijos priežiūra) 
 

5.3. pastato apsaugos paslaugos  

5.4. kitos numatomos tiekti paslaugos  

6.  Kita kandidato nuomone svarbi informacija:  



 

 

8. Siūlomomis išnuomoti pilnai įrengtomis patalpomis faktiškai bus galima pradėti 

naudotis (nurodyta data negali būti vėlesnė nei 2017 m. vasario 20 d. (imtinai): 

2017 m. ___________________________ d. 

9. Dėl patalpų apžiūrėjimo kreiptis į:_______________________________ (atsakingo 

asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas).  

10. Kita informacija:__________________________________________; 

11. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidencialios informacijos (pildyti jei bus pateikta 

konfidencialios informacijos. Kandidatas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas 

pasiūlymas): 

Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas 

  

12. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (turi būti pateikti visi dokumentai, 

kurie, kandidato nuomone, yra reikšmingi atliekant pasiūlymo vertinimą pagal ekonominio 

naudingumo kriterijus (ir jų parametrus), kaip nurodyta Pirkimo dokumentų III skyriuje 

„Pasiūlymų rengimas, pateikimas“, taip pat Pirkimo dokumentų 28 punkte nurodyti 

dokumentai): 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   

 

 

    

(Kandidato arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  

 


