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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr.
1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į
šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d.
sprendimu Nr. 7-70 „Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos
centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“ įgyvendinimui“, atsižvelgdamas į Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 13-981 patvirtintas Ukmergės rajono
savivaldybės gyvenamojo būsto, skirto Ukmergės globos centro veiklos užtikrinimui, pirkimo
socialinio ir (ar) ekonominio pagrindimo sąlygas ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 13-1091 sudarytos Žemės, esamų pastatų ar kitų
nekilnojamųjų daiktų pirkimų komisijos 2020 m. vasario 4 d. posėdžio protokolą Nr. 2, t v i r t i n u:
Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto, skirto Ukmergės globos centro veiklos
užtikrinimui, pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygas (pridedama).
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Darius Varnas

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. vasario
d.
įsakymu Nr.

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOJO BŪSTO, SKIRTO UKMERGĖS
GLOBOS CENTRO VEIKLOS UŽTIKRINIMUI, PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ
BŪDU SĄLYGOS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija)
skelbiamų derybų būdu vykdo pirkimą gyvenamųjų būstų, skirtų Ukmergės globos centro veiklai
užtikrinti. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų
dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“ reikalavimus.
2. Pirkimo tikslas – įsigyti du gyvenamuosius namus. Vienas iš įsigyjamų namų turi būti
pritaikytas asmenų, turinčių negalią reikmėms.
3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų
daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, (toliau – Aprašas).
4. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio
13 d. nutarimu Nr. 1036, Aprašu, kitais norminiais teisės aktais ir Ukmergės rajono savivaldybės
gyvenamojo būsto, skirto Ukmergės globos centro veiklos užtikrinimui, pirkimo skelbiamų derybų
būdu sąlygomis (toliau - Pirkimo sąlygos). Klausimus, neapspręstus šiose Pirkimo sąlygose, Žemės,
esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų komisija (toliau – Komisija), sprendžia
vadovaudamasi Aprašu.
5. Gyvenamosios patalpos turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytus
normatyvinius statybos techninius reikalavimus, keliamus gyvenamosioms patalpoms.
6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
7. Išlaidos, susijusios su dalyvavimu pirkimo konkurse, kandidatui nekompensuojamos.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PERKAMAM GYVENAMAJAM BŪSTUI
8. Reikalavimai pirmam perkamam gyvenamajam namui:
8.1. gyvenamasis namas turi būti Ukmergės miesto ar Vidiškių miestelio teritorijose;
8.2. gyvenamasis namas ir žemės sklypas nuosavybės teise turi priklausyti pardavėjui.
Suformuotas žemės sklypas turi būti ne didesnis kaip 20 a, kuriame negali būti neįteisintų pastatų ir
statinių;
8.3. gyvenamojo namo nusidėvėjimas ne didesnis kaip 60 procentų;
8.4. bendras gyvenamojo namo plotas – 112–280 kv. m;
8.5. gyvenamajame name turi būti šios patalpos arba galimybė jas įrengti, atliekant
paprastojo remonto darbus, kurią nustato perkančiosios organizacijos atestuotas specialistas:
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8.5.1. ne mažiau kaip 5 kambariai ne mažesni kaip 12 kv. m kiekvienas, iš kurių 4
kambariai nepereinami, ne rūsyje ir ne pusrūsyje;
8.5.2. virtuvė ar virtuvės zona;
8.5.3. du tualetai;
8.5.4. du dušai ar vonios patalpos (tualetas ir dušas / vonia gali būti vienoje patalpoje);
8.6. gyvenamajame name geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo įrenginiai turi būti
prijungti prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų arba yra galimybė prisijungti prie jų (atstumas
nuo namų valdos iki magistralinių vandentiekio ir nuotekų tinklų ne didesnis kaip 200 m);
8.7. gyvenamajame name turi būti įrengta bent viena centrinio šildymo sistema arba yra
galimybė ją įrengti: centralizuoti šilumos tinklai, automatizuotas granulinis šildymas, geoterminis
šildymas, dujinis šildymas arba būtų galimybė įvesti dujas (dujų trasa ne toliau kaip 200 m nuo
gyvenamojo namo);
8.8. gyvenamasis namas turi būti teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
8.9. gyvenamasis namas turi būti neareštuotas, neišnuomotas ir nuosavybės teise
priklausyti pardavėjui.
9. Pasiūlymas atmetamas, jeigu siūlomas gyvenamasis namas neatitinka 8 punkte nurodytų
reikalavimų.
10. Reikalavimai antram perkamam gyvenamajam namui:
10.1. gyvenamasis namas turi būti Ukmergės miesto ar Vidiškių miestelio teritorijose;
10.2. gyvenamasis namas ir žemės sklypas nuosavybės teise turi priklausyti pardavėjui.
Suformuotas žemės sklypas turi būti ne didesnis kaip 20 a, kuriame negali būti neįteisintų pastatų ir
statinių;
10.3. gyvenamasis namas turi būti vieno aukšto, pritaikytas asmenų su negalia poreikiams
ir atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 patvirtinto
Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su
negalia reikmėms“ reikalavimus arba būtų galimybė gyvenamąjį namą pritaikyti asmenims su negalia,
atliekant paprastojo remonto darbus. Galimybę pritaikyti gyvenamąjį namą asmenims su negalia
nustato perkančiosios organizacijos atestuotas specialistas;
10.4. gyvenamojo namo nusidėvėjimas ne didesnis kaip 60 procentų;
10.5. bendras gyvenamojo namo plotas – 112–280 kv. m;
10.6. gyvenamajame name turi būti šios patalpos arba galimybė jas įrengti, atliekant
paprastojo remonto darbus, kurią nustato perkančiosios organizacijos atestuotas specialistas:
10.6.1. ne mažiau kaip 5 kambariai ne mažesni kaip 12 kv. m kiekvienas, iš kurių 4
kambariai nepereinami, ne rūsyje ir ne pusrūsyje;
10.6.2. virtuvė ar virtuvės zona;
10.6.3. du tualetai;
10.6.4. du dušai ar vonios patalpos (tualetas ir dušas / vonia gali būti vienoje patalpoje);
10.7. gyvenamajame name geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo įrenginiai turi būti
prijungti prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų arba yra galimybė prisijungti prie jų (atstumas
nuo namų valdos iki magistralinių vandentiekio ir nuotekų tinklų ne didesnis kaip 200 m);
10.8. gyvenamajame name turi būti įrengta bent viena centrinio šildymo sistema arba yra
galimybė ją įrengti: centralizuoti šilumos tinklai, automatizuotas granulinis šildymas, geoterminis
šildymas, dujinis šildymas arba būtų galimybė įvesti dujas (dujų trasa ne toliau kaip 200 m nuo
gyvenamojo namo);
10.9. gyvenamasis namas turi būti teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
10.10. gyvenamasis namas turi būti neareštuotas, neišnuomotas ir nuosavybės teise
priklausyti pardavėjui.
11. Pasiūlymas atmetamas, jeigu siūlomas gyvenamasis namas neatitinka 10 punkte
nurodytų reikalavimų.
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III SKYRIUS
PIRKIMO DOKUMENTŲ IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
12. Paraišką (1 priedas) dalyvauti skelbiamose derybose gali pateikti fiziniai ir juridiniai
asmenys.
13. Paraiškos dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pateiktos iki 2020 m. vasario 27 d.
14.00 val. Vėliau pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.
14. Paraiška dalyvauti skelbiamose derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
15. Paraiška su pateikiamais dokumentais turi būti sunumeruota, susiūta ir paskutiniojo
lapo antroje pusėje patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir
antspaudu. Dokumentai paduodami užklijuotame voke su užrašu: „Gyvenamojo būsto pirkimas“,
nurodant kandidato rekvizitus.
16. Kartu su paraiška reikalinga pateikti dokumentus:
16.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
16.2. kadastro duomenų bylos kopiją;
16.3. Pirkimo sąlygų 8.6., 8.7., 10.3., 10.7. ir 10.8. papunkčiuose nurodytus techninius
duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;
16.4. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo,
pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar
kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas;
16.6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, kai yra bendraturčių.
17. Kandidatas paraiškoje nurodo:
17.1. parduodamo nekilnojamojo turto apžiūrėjimo sąlygas (laiką, per kurį galima apžiūrėti
ir galimybes dirbti perkančiosios organizacijos ekspertams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams, taip
pat kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo nekilnojamojo turto apžiūrėjimo,
pareigas, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį);
17.2. pradinę kainą, nurodytą eurais;
17.3. pasiūlyme esančią konfidencialią informaciją. Pasiūlyme nurodyta nekilnojamojo
daikto kaina negali būti konfidenciali.
18. Paraiška perkančiajai organizacijai pateikiama paštu, per pasiuntinį, ar tiesiogiai
atvykus šiuo adresu: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Turto valdymo ir apskaitos skyriaus Turto ir įmonių valdymo poskyris, 28 kab.
19. Paraiškos priimamos darbo laiku (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki
17.00 val.; penktadieniais – iki 15.45; vasario 27 d. iki 14.00 val.; pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki
12.45 val.). Informacija teikiama tel. (8 340) 60340, (8 614) 60330, (8 340) 60329, (8 614) 37962 arba
el. paštu: a.leonaviciene@ukmerge.lt; d.gladkauskiene@ukmerge.lt.
20. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl
kurių paraiškos nebuvo gautos ar gautos pavėluotai. Pavėluotai gautos paraiškos neatplėšiamos ir
grąžinamos kandidatui registruotu laišku.
21. Kandidatai sąlygas ar kitus dokumentus, susijusius su gyvenamojo būsto pirkimu, gali
gauti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir apskaitos skyriaus Turto ir
įmonių valdymo poskyryje (28 kab. Kęstučio a. 3, Ukmergėje) arba Ukmergės rajono savivaldybės
interneto svetainėje www.ukmerge.lt.
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IV SKYRIUS
KVIETIMAS DERĖTIS, DERYBŲ VYKDYMAS, PRETENZIJŲ PATEIKIMAS
IR NAGRINĖJIMAS
22. Vokai su paraiškomis atplėšiami Komisijos posėdyje 2020 m. vasario 27 d. 15.00 val.
Pasiūlymai vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymą pateikusiems kandidatams ar jų
atstovams.
23. Perkančioji organizacija, gavusi kandidatų pasiūlymus ir parduodamų nekilnojamųjų
daiktų dokumentus, patikrina, ar gauti dokumentai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus. Kandidatų pateikti pasiūlymai, kurie neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų
reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos yra
atmetami ir kandidatui pateikiamas motyvuotas atsakymas dėl atmetimo.
24. Jeigu kandidatas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie atitiktį pirkimo
dokumentų reikalavimams arba šių duomenų trūksta, perkančioji organizacija turi teisę nepažeisdama
lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą šiuos duomenis iki derybų pradžios patikslinti,
papildyti arba paaiškinti.
25. Komisija atmeta kandidato paraišką, jeigu:
25.1. pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų II skyriuje nurodytų reikalavimų;
25.2. kandidatas su paraiška nepateikė Pirkimo sąlygų 16 punkte reikalaujamų dokumentų
ar (ir) informacijos ir, komisijai paprašius, iki derybų pradžios jų nepatikslino;
25.3. paraiška neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
25.4. kandidatas pateikė melagingą informaciją;
25.5. paraiška pateikta ne lietuvių kalba;
25.6. paraiška pateikta po 2020 m. vasario 27 d. 14.00 val.;
25.7. neužpildyta paraiškos forma (1 priedas);
25.8. paraiška nesusiūta, nesunumeruota ir paskutinio lapo antroje pusėje nepasirašyta ir
nepatvirtinta buto savininko arba jo įgalioto asmens parašu.
26. Jeigu kandidatui iki derybų pradžios patikslinus, papildžius ar paaiškinus duomenis
paaiškėja, kad kandidato pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų,
perkančioji organizacija atšaukia kvietimą derėtis, atmeta kandidato pasiūlymą ir pateikia jam
motyvuotą atsakymą dėl pasiūlymo atmetimo.
27. Perkančioji organizacija kandidatams, kurių pasiūlymai neatmesti, ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo pasiūlymo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo termino
pabaigos išsiunčia kvietimą derėtis dėl kainos ir kitų sąlygų.
28. Prieš vykdant derybas, Komisijos nariai apžiūri neatmestų paraiškų kandidatams
priklausančius gyvenamuosius būstus (su namų valda), juos įvertina ir surašo vertinimo aktą.
29. Komisija kviečia į derybas kandidatus pagal derybų eilę, kuri sudaroma pagal
užregistruotų paraiškų datą ir su kiekvienu kandidatu derasi atskirai.
30. Derybos yra protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, jos
nariai ir kandidatas, su kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas.
31. Komisija, priimdama sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, atsižvelgia į
gyvenamojo būsto pirkimui numatytas lėšas, vertina kandidato pateiktus dokumentus; atsižvelgdama į
derybų rezultatus remiasi pirkimo dokumentuose nustatytais vertinimo kriterijais, sudaro kandidatų
eilę. Derybas laimi aukščiausią balą gavęs kandidatas.
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32. Atsižvelgiant į derybų rezultatus, sudaroma pasiūlymų eilė ir visiems derybose
dalyvavusiems kandidatams išsiunčiama informacija apie derybų rezultatus. Kandidatas, kurio
pasiūlymas pirmas eilėje, taip pat informuojamas apie jo pasiūlyto nekilnojamojo daikto individualų
turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka ir
pareigą sumokėti 50 procentų perkančiosios organizacijos patirtų turto vertinimo išlaidų, jeigu jis
nepagrįstai atsisakytų sudaryti pirkimo sutartį.
33. Prieš priimdama sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, perkančioji organizacija
inicijuoja šio kandidato pasiūlyto nekilnojamojo daikto individualų turto vertinimą Lietuvos
Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.
34. Atlikus Pirkimo sąlygų 33 punkte nustatytą vertinimą, kurio metu buvo nustatyta
mažesnė nei kandidato pasiūlyta kaina, Komisija pakartotinai derasi dėl kandidato pasiūlytos
nekilnojamojo turto kainos.
35. Nekilnojamųjų daiktų įsigijimo kaina negali daugiau kaip 10 procentų viršyti rinkos
vertės, nustatytos atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo
pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.
36. Kandidatas sutinka sudaryti sąlygas atlikti parduodamo nekilnojamojo turto
individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta
tvarka.
37. Jeigu, įvykus Pirkimo sąlygų 34 punkte nurodytoms pakartotinėms deryboms,
laimėjusio kandidato pasiūlyta kaina neatitinka Pirkimo sąlygų 35 punkte nurodyto reikalavimo,
perkančioji organizacija inicijuoja kito pagal sudarytą eilę kandidato parduodamo nekilnojamojo turto
individualų turto vertinimą.
38. Sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato perkančioji organizacija priima ne
anksčiau kaip po 7 darbo dienų nuo informacijos apie derybų rezultatus raštu išsiuntimo visiems
derybose dalyvavusiems kandidatams dienos, išskyrus atvejį, kai derybose dalyvauja vienas kandidatas.
39. Derybos su kandidatu laikomos įvykusiomis ir pasibaigusiomis, kai galutinai
susitariama dėl kainos ir (ar) pirkimo sąlygų, kai derybų rezultatai atitinka pirkimo dokumentus ir
pirkimas yra ekonomiškai naudingiausias.
40. Jeigu visos kandidatų pateiktos paraiškos ar siūlomi pirkti gyvenamieji būstai
neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, pirkimo procedūra atliekama iš naujo. Komisija turi
teisę nutraukti skelbiamas derybas, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.
Perkančioji organizacija neatlygina kandidatų nuostolių, patirtų dėl pasiūlymo rengimo.
41. Komisija galutinį sprendimą priima išnagrinėjusi kandidatų pretenzijas ir skundus,
jeigu tokių buvo gauta.
42. Jeigu kandidatas mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Pirkimo sąlygų aprašo
nuostatų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti savivaldybei pretenziją. Komisijai
pranešus apie derybų rezultatus, pretenzija turi būti pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo
perkančiosios organizacijos informacijos apie priimtą sprendimą raštu išsiuntimo kandidatui dienos
arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos. Jeigu pretenzija
pateikta praleidus nustatytą terminą, grąžinama ją pateikusiam kandidatui.
43. Jeigu kandidato rašytinė pretenzija gauta iki sprendimo apie derybas laimėjusį
kandidatą pranešimo išsiuntimo, Komisija privalo sustabdyti pirkimo procedūras, iki išnagrinės šią
pretenziją ir priims dėl jos sprendimą.
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44. Jeigu dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami nustatyti pirkimo procedūrų terminai, apie
tai Komisija išsiunčia kandidatui, su kuriuo deramasi, pranešimą, nurodydama terminų nukėlimo
priežastį.
45. Komisija išnagrinėja pretenzijas ir priima motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša
pretenziją pateikusiajam kandidatui apie priimtą sprendimą. Išnagrinėjus pretenziją, pirkimo procedūra
tęsiama.
46. Kandidatas Komisijos sprendimus ar sprendimus dėl išnagrinėtų pretenzijų (skundų)
gali apskųsti teismui.
47. Komisija, priėmusi galutinį sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, pateikia jį
savivaldybės administracijos direktoriui.
48. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą,
pateikia savivaldybės tarybai sprendimo pirkti nekilnojamąjį turtą savivaldybės nuosavybėn projektą.
V SKYRIUS
PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS
49. Pirkimo procedūros nutraukiamos (baigiasi) esant bent vienai iš šių aplinkybių:
49.1. kai atsiranda aplinkybių, dėl kurių pirkimas tampa nenaudingas ar neteisėtas;
49.2. kai nesutariama dėl pirkimo kainos ar kitų sąlygų;
49.3. kai kandidatas atsisako sudaryti pirkimo sutartį;
49.4. kandidatų pateikti parduodamo turto dokumentai neatitinka pirkimo dokumentuose
nustatytų reikalavimų;
49.5. per nustatytą terminą nebuvo gautas pasiūlymas.
VI. VERTINIMO KRITERIJAI
50. Komisijos neatmestos paraiškos vertinamos vadovaujantis nustatytais vertinimo
kriterijais. Laimėtoju pripažįstamas tas kandidatas, kurio pasiūlymas pagal nurodytus
kriterijus pripažįstamas ekonomiškai naudingiausiu.
51. Pirmo perkamo gyvenamojo namo techninio vertinimo kriterijai:
Eil.
Techninio vertinimo kriterijaus
Vertinimo balai
Nr.
pavadinimas
1.
T1. Gyvenamojo namo būklė ir namų valda
0–20 balų
Stogo būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Išorės ir vidaus sienų būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Šildymo sistemos būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga arba nėra įrengta nė viena 8.7
papunktyje nurodyta šildymo sistema, o tik
galimybė įvesti dujas – 0 balų
Langų būklė
visi langai su stiklo paketais – 2 balai,
50 proc. langų su stiklo paketais – 1 balas,
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2.

be stiklo paketų – 0 balų
Elektros instaliacijos būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Santechnikos įrangos būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga arba vandentiekio ir (ar) nuotekų
tinklai neprijungti prie centralizuotų tinklų,
bet yra galimybė prijungti– 0 balų
Išorės ir vidaus durų būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Grindų būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Lubų būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Prie gyvenamojo būsto suformuotas žemės nuo 8,00 iki 20,00 arų – 2 balai,
sklypas (namų valda)
nuo 5,00 iki 7,99 arų – 1 balas,
mažiau nei 5 arai – 0 balų
T2. Namo padėtis vietovėje (arčiau ugdymo 0–10 balų
įstaigos, autobusų stotelės, parduotuvės,).
Vertinant atstumą, matuojamas mažiausiais
tiesinis atstumas tarp objektų, matuojama
naudojant „Google“ žemėlapį.
Atstumas iki ugdymo įstaigos ne didesnis 4 balai
kaip 500 m
Atstumas iki ugdymo įstaigos didesnis kaip 0 balų
500 m
Atstumas iki autobuso stotelės ne didesnis 3 balas
kaip 300 m
Atstumas iki autobuso stotelės didesnis kaip 0 balų
300 m
Atstumas iki maisto prekių parduotuvės ne 2 balas
didesnis kaip 500 m
Atstumas iki maisto prekių parduotuvės 0 balų
didesnis kaip 500 m
Atstumas iki sveikatos priežiūros įstaigos ne 1 balų
didesnis kaip 1 km
Atstumas iki sveikatos priežiūros įstaigos 0 balų
didesnis kaip 1 km
52. Pasiūlymo ekonominis naudingumas nustatomas pagal formulę:
S = C + T1 + T2 , kur:
S – ekonominio naudingumo įvertinimas;
C – kandidato pasiūlyto (suderėto) gyvenamojo būsto su namų valda kainos balas;
C = (C min / C p) × X;
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C min – mažiausia gyvenamojo būsto su namų valda kaina iš visų pasiūlytų kainų;
C p – siūlomo konkretaus gyvenamojo būsto su namų valda kaina;
X – kainos įvertinimo lyginamasis svoris (X = 70).
T1, T2 – gyvenamojo būsto su namų valda techninio vertinimo kriterijai.
53. Jei pasiūlyti objektai įvertinami vienodai pasirenkamas objektas, atitinkantis
reikalavimus eilės tvarka:
53.1. esantis Ukmergės mieste;
53.2. kurio statybos metai yra vėliausi.
54. Antro perkamo gyvenamojo namo techninio vertinimo kriterijai:
Eil.
Techninio vertinimo kriterijaus
Vertinimo balai
Nr.
pavadinimas
1.
T1. Gyvenamojo namo būklė ir namų valda
0–30 balų
Stogo būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Išorės ir vidaus sienų būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Šildymo sistemos būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga arba nėra įrengta nė viena 10.8
papunktyje nurodyta šildymo sistema, o tik
galimybė įvesti dujas – 0 balų
Langų būklė
visi langai su stiklo paketais – 2 balai,
50 proc. langų su stiklo paketais – 1 balas,
be stiklo paketų – 0 balų
Elektros instaliacijos būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Santechnikos įrangos būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga arba vandentiekio ir (ar) nuotekų
tinklai neprijungti prie centralizuotų tinklų,
bet yra galimybė prijungti prie jų – 0 balų
Išorės ir vidaus durų būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Grindų būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Lubų būklė
gera – 2 balai,
patenkinama – 1 balas,
bloga – 0 balų
Prie gyvenamojo būsto suformuotas žemės nuo 8,00 iki 20,00 arų – 2 balai,
sklypas (namų valda)
nuo 5,00 iki 7,99 arų – 1 balas,
mažiau nei 5 arai – 0 balų
Pritaikymas asmenims su negalia
100 proc. pritaikytas asmenims su negalia
– 10 balų,

9

2.

Daugiau kaip 50 proc. pritaikytas
asmenims su negalia – 5 balai,
Nepritaikytas asmenims su negalia, bet yra
galimybė
pritaikyti
pagal
STR
2.03.01:2001 – 0 balų
T2. Namo padėtis vietovėje (arčiau ugdymo 0–10 balų
įstaigos, autobusų stotelės, parduotuvės,).
Vertinant atstumą, matuojamas mažiausiais
tiesinis atstumas tarp objektų, matuojama
naudojant „Google“ žemėlapį.
Atstumas iki ugdymo įstaigos ne didesnis 4 balai
kaip 500 m
Atstumas iki ugdymo įstaigos didesnis kaip 0 balų
500 m
Atstumas iki autobuso stotelės ne didesnis 3 balas
kaip 300 m
Atstumas iki autobuso stotelės didesnis kaip 0 balų
300 m
Atstumas iki maisto prekių parduotuvės ne 2 balas
didesnis kaip 500 m
Atstumas iki maisto prekių parduotuvės 0 balų
didesnis kaip 500 m
Atstumas iki sveikatos priežiūros įstaigos ne 1 balų
didesnis kaip 1 km
Atstumas iki sveikatos priežiūros įstaigos 0 balų
didesnis kaip 1 km

55. Pasiūlymo ekonominis naudingumas nustatomas pagal formulę:
S = C + T1 + T2 , kur:
S – ekonominio naudingumo įvertinimas;
C – kandidato pasiūlyto (suderėto) gyvenamojo būsto su namų valda kainos balas;
C = (C min / C p) × X;
C min – mažiausia gyvenamojo būsto su namų valda kaina iš visų pasiūlytų kainų;
C p – siūlomo konkretaus gyvenamojo būsto su namų valda kaina;
X – kainos įvertinimo lyginamasis svoris (X = 60).
T1, T2 – gyvenamojo būsto su namų valda techninio vertinimo kriterijai.
56. Kai pasiūlyti objektai įvertinami vienodai, pasirenkamas objektas, atitinkantis
reikalavimus eilės tvarka:
56.1. esantis Ukmergės mieste;
56.2. kurio statybos metai yra vėliausi.
VII SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS
57. Savivaldybės administracijos direktorius per 3 darbo dienas nuo savivaldybės tarybos
sprendimo įsigaliojimo pirkti nekilnojamąjį turtą savivaldybės nuosavybėn ir sudaryti pirkimo sutartį
įsigaliojimo dienos derybas laimėjusiam kandidatui išsiunčia kvietimą sudaryti pirkimo sutartį.
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58. Laimėjęs kandidatas, po derybų nepagrįstai atsisakęs sudaryti pirkimo sutartį, sumoka
50 procentų perkančiosios organizacijos patirtų individualaus turto vertinimo išlaidų. Jeigu kandidatas,
kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties sutartu laiku, atsisako
sudaryti pirkimo sutartį derybose sutartomis sąlygomis arba pirmenybės teisę įsigyti turtą realizuoja šią
teisę turintys asmenys ir dėl to kandidatas negali sudaryti sutarties su perkančiąja organizacija,
laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju perkančioji organizacija, kuri įsigyja
nekilnojamąjį daiktą nuosavybėn, inicijuoja kito pagal sudarytą eilę kandidato po atsisakiusiojo
sudaryti pirkimo sutartį parduodamo nekilnojamojo daikto individualų turto vertinimą.
59. Pirkimo sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos įgaliotas asmuo ir laimėtojas, patvirtinus notarui.
60. Pirkimo sutarties sudarymo išlaidas apmoka pardavėjas.
61. Pardavėjas garantuoja, kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų parduodamo turto
trūkumų, dėl kurių turto nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas jį ketino naudoti, arba dėl
kurių turto naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, žinodamas apie tokius trūkumus, arba apskritai
nebūtų pirkęs turto, arba nebūtų už jį tiek mokėjęs. Pardavėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už
minėtus trūkumus, jei neįrodo, kad jie atsiranda po turto perdavimo dėl pirkėjo ar trečiųjų asmenų
kaltės ar dėl nenugalimos jėgos.
62. Planuojama pirkimo sutarties sudarymo data - ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 30 d.,
įsigytu nekilnojamuoju turtu pradedama naudotis nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
63. Pirkimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
VIII SKYRIUS
PAGAL PIRKIMO SUTARTĮ ĮGYTŲ TEISIŲ Į NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS
REGISTRAVIMAS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
64. Perkančioji organizacija, pasirašiusi pirkimo sutartį, nekilnojamųjų daiktų perdavimo ir
priėmimo aktą, įsigytus nekilnojamuosius daiktus nedelsdama įtraukia į apskaitą ir ne vėliau kaip per 5
darbo dienas kreipiasi į Nekilnojamojo turto registrą dėl teisių į juos įregistravimo.
65. Pirkimo sutartys, kvietimai, pirkimo dokumentai ir kiti su pirkimu susiję dokumentai
saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

11

Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo
būsto, skirto Ukmergės globos centro veiklos
užtikrinimui, pirkimo skelbiamų derybų būdu
sąlygų
1 priedas
Ukmergės rajono savivaldybės administracija
PARAIŠKA
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO
__________________
(data)

__________________
(vieta)

Kandidato pavadinimas (vardas,
pavardė)
Kandidato adresas
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

Duomenys apie parduodamą nekilnojamąjį turtą:
Parduodamo
nekilnojamojo
turto
adresas (vietovė):
Unikalus numeris:

Kadastrinis adresas:

Gyvenamojo būsto plotas, kv. m

Žemės sklypo plotas, a
Kaina, Eur
(suma skaitmenimis ir žodžiais)
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Šildymo būdas (centralizuoti šilumos
tinklai, automatizuotas granulinis
šildymas,
geoterminis
šildymas,
dujinis šildymas)
Paskirtis:
Laikas, per kurį galima apžiūrėti ir
galimybes dirbti perkančiosios
organizacijos ekspertams ir
nekilnojamųjų daiktų vertintojams
Kandidato įgaliotas atstovas, į kurį
galima kreiptis dėl perkamo žemės
sklypo apžiūrėjimo, pareigos, vardas,
pavardė, adresas, telefono numeris:
Terminas, kada įsigytais
nekilnojamaisiais daiktais faktiškai bus
galima pradėti naudotis:

Paraiškoje konfidencialią informaciją sudaro:
Eil.
Nr.

Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai

Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas
(paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo
dalis yra konfidencialūs)

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumentų
puslapių skaičius

* Sutinku, kad savivaldybės vykdomoji institucija įstatymų nustatyta tvarka tvarkytų ir tikrintų mano (šeimos
narių) asmens duomenis ir informaciją iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų.
* Patvirtinu, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir sąlygas.

____________________________________________________________
(kandidato arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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