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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
atsižvelgdama į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymu
Nr. 13-425 sudarytos Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo komisijos 2022 m.
birželio 13 d. posėdžio protokolą Nr. S17-23,
p a k e i č i u Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamojo būsto, skirto socialinio būsto
fondo plėtrai, pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygas, patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 13-67 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės
nekilnojamojo turto įsigijimo“:
1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Pirkimo tikslas – įsigyti 3 vieno kambario ir 2 dviejų kambarių butus Ukmergės mieste,
siekiant išplėsti galimybes aprūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčias teisę į socialinio būsto nuomą.
Pirkimą numatoma atlikti suskirsčius jį į grupes: 1-o kambario, 2-jų kambarių. Kiekvienai iš perkamų
gyvenamųjų patalpų grupių bus nustatomas atskiras laimėtojas ir dėl kiekvienos iš perkamų gyvenamųjų
patalpų bus sudaroma atskira pirkimo - pardavimo sutartis.“
2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Paraiškos dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pateiktos laikotarpiu nuo 2022 m.
birželio 27 d. iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. 14.00 val. Vėliau pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.“.
3. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Paraiškos priimamos darbo laiku (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki
17.00 val.; penktadieniais – iki 15.45; rugpjūčio 16 d. iki 14.00 val.; pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki
12.45 val.). Informacija teikiama tel. (8 340) 60323, (8 340) 60329, 8 694 79624 arba el. paštu:
j.kaseliene@ukmerge.lt; d.gladkauskiene@ukmerge.lt, j.vytiene@ukmerge.lt.“.
4. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Vokai su paraiškomis atplėšiami Komisijos posėdyje 2022 m. rugpjūčio 16 d. 15.00
val. Pasiūlymai vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymą pateikusiems kandidatams ar jų
atstovams.“.
5. Pakeičiu 24.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„24.8. paraiška pateikta po 2022 m. rugpjūčio 16 d. 14.00 val.;“.
6. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:
„51. Komisijos neatmestos paraiškos vertinamos vadovaujantis nustatytais vertinimo
kriterijais. Komisija sudaro atskiras pasiūlymų vertinimo eiles kiekvienai Pirkimo sąlygų 2 punkte
nurodytų perkamų gyvenamųjų patalpų grupei pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.
Laimėtoju (-ais) išrenkamas (-ami) kandidatai, kurių ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus po
derybų (dėl techninių, ekonominių ir kitokių Pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų) yra didžiausias ir per
derybas pasiūlyta galutinė kaina yra ne per didelė perkančiajai organizacijai. Laimėtoju 1-o kambario
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gyvenamajam būstui pirkti išrenkamas šios grupės pasiūlymų vertinimo eilėje pirmą vietą užėmęs
(geriausias) pasiūlymas, antruoju laimėtoju 1-o kambario gyvenamajam būstui pirkti išrenkamas šios
grupės pasiūlymų vertinimo eilėje antrą vietą užėmęs pasiūlymas ir t. t. Analogiškai laimėtojas (-ai)
išrenkami ir dėl 2-jų kambarių gyvenamųjų būstų pirkimo.“.
7. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:
„57. Gyvenamojo būsto ekonominis naudingumas nustatomas atskirai 1-o ir 2-jų kambarių
būstui.”
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