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Gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Didieji Leliai“  

Adresas korespondencijai 

Lelių g.5, Lelių k.,  

LT-91277 Klaipėdos raj. 

 

 didiejileliai@gmail.com 

www.didiejileliai.lt 

Tel +370 683 88007  

Į/k 301113541 

LT64 7044 0600 0616 6497 

AB SEB bankas 

SWIFT CBVILT2X 

 

GNSB “DIDIEJI LELIAI” vykdo kainų apklausą gyvenamųjų namų kvartalo NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PERTEKLINIO 

DUMBLO IŠVEŽIMO paslaugos pirkimui. Su geriausią pasiūlymą pateikusiu paslaugų tiekėju bus sudaroma sutartis.  

Pirkėjas ne PVM mokėtojas. 

 

1. PIRKIMO OBJEKTAS 

1.1. GNSB “DIDIEJI LELIAI”, juridinio asmens kodas 301113541, adresas korespondencijai Lelių g.5, Lelių k., 
Klaipėdos raj., LT-91277, (toliau – Pirkėjas), vykdydamas šią kainų apklausą numato įsigyti NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIŲ PERTEKLINIO DUMBLO IŠVEŽIMO PASLAUGĄ pagal mažiausios kainos pasiūlymą. 

1.2. Kvartalo buitinių nuotekų valymo įrenginių technologiniame procese nenumatytas perteklinio 
aktyviojo dumblo tankinimo procesas, todėl netankintas perteklinis dumblas įšsiurbiamas iš 
kvartalo buitinių nuotekų valyklos antrinio sėsdintuvo ir išvežamas galutiniam apdorojimui į 
paslaugos tiekėjo pasirinktą municipalinę nuotekas tvarkančią įmonę.  

1.3. Paslaugos tiekėjas kartu su sąskaita-faktūra pateikia „Nuotekų pridavimo kvitą“ (su nurodytu 
priduotu kiekiu m3 ) išrašytą Pirkėjo vardu. 

1.4. Kvartalo buitinių nuotekų valymo įrenginių perteklinio dumblo nusiurbimo darbus organizuoja 
kvartalo nuotekų valyklą aptarnaujanti įmonė.  

1.5. Paslaugų atlikimo vieta – gyvenamųjų namų kvartalas „DIDIEJI LELIAI“, Žvaigždynų gatvė, Lelių k., 
Sendvario sen., LT-91277 Klaipėdos raj.  

1.6. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiojo subjekto atstovas, bendrijos pirmininkas 
Ramūnas Jonutis, tel. 8-683-88007, el.paštas didiejileliai@gmail.com . 

 

2. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS 

2.1. Laisvos formos pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022-10-21 dienos. 

2.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos paslaugos tiekėjo išlaidos.  

2.3. Pasiūlyme turi būti nurodyta: 

2.3.1.  VIENO m3 išvežimo kaina; 

2.3.2.  Mažiausias ir didžiausias išvežamas vienkartinis kiekis m3 (jei yra apribojimų). 

2.4. Pasiūlymas pateikiamas e.pašto adresu didiejileliai@gmail.com  

  

3. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS 

3.1. Pirkėjas laimėjusį pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą; 

3.2. Pirkėjas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinus jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ 
reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas; 

3.3. Pirkimo sutarties variantą suderinimui pateikia kainų apklausą laimėjęs Tiekėjas. 
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GNSB “Didieji Leliai” 

Nuotekų uotekų valymo įrenginių vieta Žvaigždynų g. Lelių k., Klaipėdos raj. ( 55°44'24.4"N 21°15'27.1"E ) 


