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Užsakovas: Privatūs užsakovai

Objektas: SB LAIMĖ_Asfaltbetonio dangos įrengimas 

Babinių sodų 28-ojoje g.Vilniuje

Žiniaraštis: Iš viso: 36 683,87 EUR

1 EL13-2

Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio 

mišinio AC 11 VN, AC 16 PD įrengimas 

klotuvu, kai asfalto dangos storis iki 6 cm 

storio

t 345 82,85 28583,25

2 EL11-4
Kelkraščių stiprinimas nesurištuojų biriųjų 

medžiagų mišiniu, storis iki 6 cm
m2 300 5,78 1734,00

30317,25

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis 30317,25

    Įrengimai

Bendra vertė be PVM 30317,25

    PVM 6366,62

Bendra vertė su PVM 36683,87

Pastabos:

9. Į pasiūlymą neįskaičiuoti eismo ribojimo/uždarymo, žemės darbų leidimo gavimo ir dangų ardymo 

mokesčiai. Šiuos mokesčius apmoka Užsakovas;

10. Atsiradus papildomiems darbams-apmokama papildomai.

 -  nuolydžių taisymas vandens nuvedimo užtikrinimui;

 -  šulinėlių remontas/ardymas ir/ar aukščio reguliavimas.

4. Pasiūlymas galioja 30 k.d.;

5. Pasiūlymas parengtas pagal Užsakovo užsakymą ir obekto apžiūros duomenis;

6. Pasiūlymo kaina apima tik darbus nurodytus šioje sąmatoje. Rangovas atlieka darbus ant esamos 

dangos prisitaikydamas prie esamų skersinių ir išilginių nuolydžių bei neužtikrina vandens nuvedimo 

nuo dangos;

7. Darbai atliekami vienu etapu. Objektą skaidant etapais, kaina bus perskaičiuojama;

8. Užsakovas Rangovui perduoda neužstatytą ir atlaisvintą statybvietę. Turi būti įrengti privažiavimai 

iki statybvietės. Jei Rangovas negali vykdyti darbų dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas padengia būtinasias 

Rangovo atvykimo į objektą išlaidas;

 - genrangos mokestis;

 - darbo projekto paruošimas ir/ar projektavimo paslaugos;

 - kontrolinės geodezinės nuotraukos ir kadastrinės bylos parengimas;

 - pasiūlyme nenurodytų želdinių ir komunikacijų pašalinimas, jų papildomas apsaugojimas ar 

iškėlimas;

 -  šulinėlių pakėlimas asfaltavimo metu;

 -  bituminė juostos klijavimas palei borta ir papildomas siūlių izoliavimas bitumu;

Skyrius Gatvės dangos remontas (L-500m, Ba/b-4,5m, kelkraščiai 

2x0,3m)

Iš viso už skyrių Gatvės dangos remontas (L-500m, Ba/b-4,5m, 

kelkraščiai 2x0,3m)

Sudarė: Rinkotyros tarnybos specialistas Valdas Mielonas

1. Apmokama už faktiškai atliktus darbų kiekius;

2. Apmokėjimas - 100 proc. avansas. Garantija darbams nesuteikiama. Galutinė pasiūlymo kaina ir 

apmokėjimo sąlygos bus derinamos rangos darbų sutartyje;

3. Pasiūlymo kainoje neįvertinta:

AB "Eurovia Lietuva" preliminarus komercinis 

pasiūlymas Nr. V19296

Lokalinė sąmata Nr. S016
Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Suma
Eil. 

Nr.
Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato vnt Kiekis Kaina

1 iš 1


