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PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 14 d.
įsakymu Nr. A1-1200
SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PERKAMŲ SOCIALINIŲ BŪSTŲ PIRKIMO
SĄLYGOS IR VERTINIMO KRITERIJAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Perkančioji organizacija – Telšių rajono savivaldybės administracija (kodas 180878299),
Žemaitės g.14, LT-87133, Telšiai.
2. Butų pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Telšių rajono savivaldybės
biudžeto lėšomis.
3. Pirkimas skelbiamų derybų būdu vykdomas, vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr.1036 „Dėl
žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus
įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas).
4. Pirkimą vykdo Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d.
įsakymu Nr. A1-752 „Dėl butų pirkimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento tvirtinimo“
sudaryta butų pirkimo komisija (toliau – komisija). Pirkimas atliekamas, laikantis lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo
bei nešališkumo reikalavimų.
5. Perkama 11 socialinių būstų: 4 vieno kambario butai (buto naudingasis plotas ne didesnis kaip
40 kv.m ir ne mažesnis kaip 28 kv.m) Telšių mieste, 5 dviejų kambarių butai (buto naudingasis
plotas ne didesnis kaip 50 kv.m ir ne mažesnis kaip 40 kv.m) Telšių mieste, 2 trijų kambarių butai
(buto naudingasis plotas ne didesnis kaip 70 kv.m ir ne mažesnis kaip 60 kv.m ) Telšių mieste.
Naudingasis būsto plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių,
sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų)
plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas.
6. Pirkimas skirstomas į vienuolika dalių. Kiekvienoje dalyje numatoma pirkti po vieną butą ir
sudaryti po atskirą pirkimo sutartį:
I pirkimo dalis – 1 kambario butas Telšių mieste;
II pirkimo dalis – 1 kambario butas Telšių mieste;
III pirkimo dalis – 1 kambario butas Telšių mieste;
IV pirkimo dalis – 1 kambario butas Telšių mieste;
V pirkimo dalis – 2 kambarių butas Telšių mieste;
VI pirkimo dalis – 2 kambarių butas Telšių mieste;
VII pirkimo dalis – 2 kambarių butas Telšių mieste;
VIII pirkimo dalis – 2 kambarių butas Telšių mieste;
IX pirkimo dalis – 2 kambarių butas Telšių mieste;
X pirkimo dalis – 3 kambarių butas Telšių mieste;
XI pirkimo dalis – 3 kambarių butas Telšių mieste.
7. Perkamiems butams keliami šie reikalavimai:
7.1. Siūlomas parduoti butas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo nuostatas ir techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis
naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ reikalavimus.
7.2. Bute turi būti įrengti ir veikiantys elektros, vandens, dujų ir kiti apskaitos prietaisai.
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7.3. Buities ir santechnikos (viryklė, dušas arba vonia, tualetas), patalpų šildymo prietaisai ir kita
įranga turi būti techniškai tvarkinga, veikianti, kokybiška.
7.4. Butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto.
8. Neperkamas butas, jei jis yra:
8.1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu;
8.2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, skirtas poilsiui, neįrengtas, vietoje, kurioje naudojimasis
bendrosiomis patalpomis suvaržytas;
8.3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;
8.4. nevisiškai užbaigtas (baigtumas nėra 100 procentų), taip pat butas, kurio fizinio nusidėvėjimas
(VĮ Registrų centro duomeninis) yra 60 procentų ar didesnis;
8.5. ne tokio patalpų išdėstymo, kaip pavaizduota buto kadastrinėje byloje;
8.6. areštuotas ar kitaip suvaržyta teisė juo disponuoti;
8.7. pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo metu yra įsiskolinimų už komunalines paslaugas;
8.8. buto savininkas turi įsipareigojimų kredito įstaigoms (susijusių su kredito lėšomis (valstybės
parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų arba kitokių apribojimų disponuoti
turtu (hipoteka, turto areštas ar pan.).
9. Buto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, siekiantis būti pakviestas dalyvauti derybose dėl buto
pardavimo (toliau – kandidatas), pasiūlymą dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia
lietuvių kalba.
10. Pasiūlymus gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys.
11. Pageidaujama pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo data – ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio
31 d.
II.

PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA

12. Kandidatai pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su buto pirkimu, gali gauti Telšių
rajono savivaldybės administracijoje (Žemaitės g.14, Telšių m.), kreiptis į Teisės ir
administravimo skyriaus specialistą, atliekantį vieno langelio asmenų aptarnavimo funkcijas,
(toliau tekste – Administracijos specialistas) arba internetiniame puslapyje www.telsiai.lt. Apie
butų pirkimą skelbiama Telšių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, savivaldybės
administracijos (Žemaitės g.14, Telšiai) informaciniame stende, taip pat viename iš Telšių rajono
laikraščių.
13. Pasiūlymai dalyvauti skelbiamos derybose turi būti pateikti iki skelbime apie pirkimą nurodyto
laiko. Vėliau pateikti pasiūlymai nebus nagrinėjami.
14. Pasiūlymų pateikimo tvarka:
14.1. kandidatas užklijuotame voke su užrašu: „Telšių rajono savivaldybės administracija.
Socialinio būsto pirkimo konkursui. Neatplėšti iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo
termino“ Administracijos specialistui pateikia:
14.1.1. užpildytą pasiūlymo (1 priedas) formą, kurioje nurodo, kuri pasiūlyme pateikta
informacija laikytina konfidencialia (išskyrus kainą);
14.1.2. buto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomenų banko išrašą ar kopiją);
14.1.3. buto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
14.1.4. įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti buto savininkui (jeigu reikia);
14.1.5. buto energetinio naudingumo klasės nustatymo pažymos kopiją (jei VĮ Registrų
centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše parduodamo buto energetinė klasė
užregistruota, pažymos pateikti nereikia).
14.2. Administracijos specialistas ant voko deda spaudą „Gauta“, kuriame pažymimas voko
gavimo laikas (data, valanda, minutės).
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14.3. Pasiūlymas su priedais turi būti pateikiamas užklijuotame voke, kurio antroji pusė
(suklijavimo vietoje) privalo būti pasirašyta arba pažymėta antspaudu, jei pasiūlymą teikia
juridinis asmuo.
14.4. Pasiūlymus kandidatai gali pateikti tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiųsti paštu
registruotu laišku iki skelbime apie pirkimą nurodyto laiko.
III. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS
15. Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kuris įvyks skelbime apie pirkimą
nurodytu laiku Telšių rajono savivaldybės administracijoje, Žemaitės g.14, Telšiuose.
16. Jeigu komisija kandidato parduodamo buto dokumentus gauna pasibaigus šių sąlygų 13 punkte
nustatytam terminui, dokumentai neatplėšus voko grąžinami juos pateikusiam kandidatui.
17. Pasiūlymų vokai atplėšiami, pradedant nuo anksčiausiai pateikto pasiūlymo.
18. Komisija, gavusi kandidato pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus,
patikrina, ar gauti dokumentai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Jeigu
kandidatas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų
reikalavimams arba šių dokumentų trūksta, komisija turi teisę prašyti kandidatą šiuos duomenis iki
derybų pradžios patikslinti, papildyti arba paaiškinti. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos atmeta kandidatų pateiktus pasiūlymus, jeigu jie
neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, ir pateikia kandidatui motyvuotą
atsakymą, kodėl jo pateikti dokumentai atmetami. Komisija visiems kandidatams, kurių
pasiūlymai neatmesti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo ir parduodamo buto
dokumentų pateikimo termino pabaigos vienu metu išsiunčia kvietimą derėtis dėl kainos ir kitų
sąlygų, suderinant galimybę ir laiką prieš derybas apžiūrėti parduodamus butus.
19. Jeigu kandidatui iki derybų pradžios patikslinus, papildžius ar paaiškinus duomenis paaiškėja,
kad kandidato pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, komisija
atšaukia kvietimą derėtis, atmeta kandidato pasiūlymą ir pateikia jam motyvuotą atsakymą dėl
pasiūlymo atmetimo. Jeigu nė vienas iš kandidatų pateiktų parduodamų gyvenamųjų patalpų
dokumentų neatitinka reikalavimų, nustatytų pirkimo dokumentuose, pirkimo procedūros
atliekamos iš naujo.
20. Iki derybų komisijos nariai apžiūri siūlomus parduoti butus ir surašo buto būklės vertinimo
aktą (2 priedas).
21. Komisija, įvertinusi kandidato pateiktus dokumentus, buto apžiūros bei derybų rezultatus,
sudaro kiekvienai pirkimo daliai (kiekvienam perkamam butui) atskirą eilę, išdėstydama
pasiūlymus įvertinimo balų mažėjimo tvarka ir visiems derybose dalyvavusiems kandidatams
išsiunčia informaciją apie derybų rezultatus. Kandidatas, kurio pasiūlymas pirmas eilėje, taip pat
informuojamas apie jo pasiūlyto buto 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. Jeigu kandidatas nesutinka, kad būtų atliktas jo siūlomo parduoti buto rinkos vertės
nustatymas, jo pasiūlymas yra atmetamas, o rinkos vertės nustatymas atliekamas paskesnio po jo
esančio siūlomo buto.
22. Atlikus turto vertinimą, kurio metu buvo nustatyta mažesnė nei kandidato pasiūlyta kaina,
komisija gali pakartotinai derėtis dėl kandidato pasiūlytos buto kainos.
23. Jeigu, įvykus pakartotinėms deryboms, laimėjusio kandidato pasiūlyta kaina yra daugiau nei 10
procentų aukštesnė, nei turto vertintojo nustatyta, komisija inicijuoja kito pagal sudarytą eilę
kandidato parduodamo buto individualų turto vertinimą.
24. Galutinį sprendimą dėl laimėjusio kandidato komisija 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.
IV. PASIŪLYMŲ ATMETIMAS
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25. Pasiūlymai atmetami, jeigu:
25.1. butai neatitinka nors vieno pirkimo sąlygų 7 punkte nurodyto reikalavimo arba atitinka
bent vieną pirkimo sąlygų 8 punkte nurodytą atvejį;
25.2. kandidatas pasiūlymą ir kitus dokumentus pateikė ne lietuvių kalba;
25.3. neužpildytas pasiūlymas (1 priedas);
25.4. nepateiktos gyvenamųjų patalpų nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių
matavimų bylos kopijos, buto energetinio naudingumo klasės nustatymo pažymos kopija;
25.5. kandidatas pasiūlymą ir kitus dokumentus pateikė neužklijuotame voke;
25.6. kandidatas pateikė neteisingus ar suklastotus duomenis;
25.7. kandidatas nesutiko, kad būtų atliktas jo siūlomo parduoti buto rinkos vertės
nustatymas;
25.8. laimėjusio kandidato pasiūlyta kaina yra daugiau kaip 10 procentų aukštesnė, nei turto
vertintojo nustatyta buto rinkos kaina;
25.9. neatitinka kitų pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų.
V. VERTINIMO KRITERIJAI
26. Pateikti pasiūlymai vertinami, vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo
kriterijų nustatymu. Šis vertinimas atliekamas, kai konkrečioje pasiūlymo dalyje yra daugiau nei 1
pasiūlymas. Vertinama:
26.1. parduodamo buto 1 kv. m naudingojo ploto kaina (K, kurios lyginamasis svoris – 70);
26.2. buto būklė (B, kurios lyginamasis svoris –20 );
26.3. buto energetinio naudingumo klasė (E, kurios lyginamasis svoris – 10).
27. Kainos įvertinimo (K), buto būklės (B) ir buto energetinio naudingumo klasės (E) lyginamųjų
svorių suma lygi 100.
28. Kiekvieno pasiūlymo ekonominis naudingumas (N) įvertinamas pagal formulę:
N=K+B+E, kur
K – pasiūlymo kainos vertinimas balais;
B – buto būklės vertinimas balais;
E – buto energetinio naudingumo klasės įvertinimas balais.
29. Pasiūlymo kainos (K) vertinimas nustatomas pagal formulę:
K=Kpmin/Kp ×70, kur
Kpmin – mažiausia pasiūlyta buto naudingojo ploto 1 kv. m kaina eurais;
Kp – siūloma konkreti buto naudingojo ploto 1 kv. m kaina eurais.
30. Buto būklės (B) vertinimas nustatomas pagal formulę:
B=Bp/Bmax×20, kur
Bp – konkretaus buto būklės įvertinimas balais;
Bmax – aukščiausias iš siūlomų butų būklės vertinimas balais.
30.1. Konkretaus buto būklės vertinimas nustatomas pagal buto apžiūros akto rezultatus,
atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
30.1.1. jei bute yra balkonas – 2 balai, nėra balkono – 0 balų;
30.1.2. jei butas yra renovuotame name – nuo1 iki 4 balų, nerenovuotame – 0 balų;
30.1.3. jei visi langai bute yra su stiklo paketais – nuo 1 iki 4 balų, ne visi langai su stiklo
paketais – nuo 1 iki 2 balų, be stiklo paketų – 0 balų,;
30.1.4. jei buto išorinės durys šarvuotos arba medžio masyvo – nuo 1iki 3 balų, senos,
netvarkingos durys – 0 balų.
30.1.5. jei buto visų kambarių sienos dažytos arba tapetuotos, grindų danga – parketo,
laminato arba jos yra tvarkingai nudažytos ir nereikalauja papildomo remonto – nuo 1 iki 4 balų,
jei netvarkingos – 0 balų.
30.2. Konkretaus buto būklės vertinimas nustatomas, susumavus 30.1.1-30.1.5 punktuose
nustatytų vertinimo kriterijų balus.
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31. Energetinio naudingumo klasės vertinimas (E) nustatomas pagal formulę:
E=Ep/Emax×10, kur
Ep – konkretaus buto energetinio naudingumo balas;
Emax – aukščiausias siūlomo buto energetinio naudingumo klasės balas.
Pastatai (jų dalys) pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F,
G, atitinkamai suteikiama balų: A++ energetinio naudingumo klasės pasiūlymui suteikiami 9 balai
(Ep=9); A+ energetinio naudingumo klasės pasiūlymui suteikiami 8 balai (Ep=8); A klasės – 7
balai; B klasės – 6 balai ir t.t.
VI. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS
32. Komisijai priėmus sprendimą dėl laimėjusio kandidato, informacija perduodama savivaldybės
administracijos direktoriui.
33. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į komisijos sprendimą dėl derybas
laimėjusio kandidato, pateikia savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo pirkti nekilnojamąjį daiktą
savivaldybės nuosavybėn projektą. Savivaldybės administracijos direktorius per 3 darbo dienas
nuo savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo derybas laimėjusiam kandidatui išsiunčia
kvietimą sudaryti pirkimo sutartį.
34. Jeigu kandidatas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba
iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties ir nepateikia
motyvuoto pasiteisinimo, kodėl neatvyko, arba nepateikia pagal pirkimo dokumentuose nurodytas
sąlygas reikalingų dokumentų, arba atsisako sudaryti sutartį derybose sutartomis sąlygomis, arba
atvyksta pasirašyti sutartį, bet jos nepasirašo ir nepateikia svarių motyvų, laikoma, kad jis atsisakė
sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju komisija siūlo atlikti nekilnojamojo turto vertinimą kitam
pagal sudarytą eilę kandidatui, kurio pasiūlymas pagal derybų rezultatus yra geriausias po
atsisakiusiojo sudaryti pirkimo sutartį.
35. Jeigu kito pagal sudarytą eilę kandidato nėra, arba jis (jie) atsisako atlikti turto vertinimą,
pirkimas skelbiamas iš naujo.
36. Pirkimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos
žemės įstatymo ir kitų sutarčių sudarymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
37. Pirkimo sutartį pasirašo perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
38. Visi ginčai sprendžiami šalių susitarimu. Neišsprendus ginčo, nustatyta tvarka kreipiamasi į
teismą.
39. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo išlaidas apmoka pirkėjas.
40. Pinigai už nupirktą butą pervedami į pardavėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 20 dienų
po sutarties bei perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo.
__________________________________________________
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Skelbiamų derybų būdu perkamų socialinių
būstų pirkimo sąlygų ir vertinimo kriterijų
1 priedas

PASIŪLYMAS
(pasiūlymas teikiamas visoms perkamų: vieno kambario, dviejų kambarių ir trijų kambarių Telšių m. butų dalims)
(Nereikalingą išbraukti)

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ REKVIZITAI:
ADRESAS.........................................................................................................................................
Bendras plotas kv.m............................kambarių skaičius......., aukštas ......statybos metai...............
Namo tipas.........................................................................................................................................
(plytinis, stambiaplokštis, monolitinis)

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: Telšių rajono savivaldybė
SIŪLYTOJO REKVIZITAI:
...........................................................................................................................................................
(vardas, pavardė, asmens kodas)

...........................................................................................................................................................................................
ar (įmonės pavadinimas, kodas)

...........................................................................................................................................................................................
(adresas, telefonas, faksas)

...........................................................................................................................................................................................

Toliau pasirašęs kandidatas (jei dalyvauja įmonė, parašas tvirtinamas įmonės antspaudu) yra suinteresuotas
dalyvauti šiose derybose ir sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį.

KAINA (negali būti konfidenciali):
Parduodamo buto kaina.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................eurų.
(suma skaičiais ir žodžiais)

PARDUODAMO BUTO APŽIŪRĖJIMO SĄLYGOS
(laikas, kada bus galima apžiūrėti butą, kontaktinio asmens vardas, pavardė, tel. Nr.)

...........................................................................................................................................................
GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO TERMINAS
(per kokį laiką galėtumėte atiduoti laisvą butą, pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį)

...........................................................................................................................................................
PAGEIDAUTINA PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO DATA.............................................
Patvirtinu, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir sąlygas.
Patvirtinu, kad iki bus sudaryta oficiali pirkimo – pardavimo sutartis, šis pasiūlymas galioja kaip
įpareigojanti sutartis.
Jeigu mano pasiūlymas bus pripažintas laimėtoju, neprieštarauju, kad būtų atliktas buto vertinimas.
Sutinku po derybų nepagrįstai atsisakęs sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį, sumokėti 50
procentų perkančiosios organizacijos patirtų individualaus turto vertinimo išlaidų.
Šiame pasiūlyme pateiktą informaciją, kuri išskirta skliaustais (...), prašau laikyti konfidencialia.

Pasiūlymo priedai:
1. Buto nuosavybę patvirtinantys dokumentai (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomenų banko išrašas ar kopija) ( ___ lapai);
2. Buto kadastrinių matavimų bylos kopija ( ___ lapai);
3. Buto energetinio naudingumo klasės nustatymo pažymos kopija ( ___ lapai).
4. Kiti dokumentai .....................................................................................................( __ lapai)
....................................................

.....................

..............................................

(Kandidato pareigos,
(parašas)
(vardas, pavardė)
jei atstovauja juridiniam asmeniui)
______________________________________________________________

8

Skelbiamų derybų būdu perkamų socialinių
būstų pirkimo sąlygų ir vertinimo kriterijų
2 priedas

BUTO BŪKLĖS VERTINIMO AKTAS
___________________________
(data)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.1.
5.2.

Buto rekvizitai
Adresas

6.

Bendras plotas, kv.m
Kambarių skaičius
Aukštas
Statybos metai
Būklė:
bute yra balkonas
butas yra renovuotame
name
visi langai bute yra su
stiklo paketais
buto išorinės durys
šarvuotos arba medžio
masyvo
buto visų kambarių sienos
dažytos arba tapetuotos,
grindų danga – parketo,
laminato arba jos yra
tvarkingai nudažytos ir
nereikalauja papildomo
remonto
Iš viso balų:

7.

Pastabos

5.3.
5.4.

5.5.

Balai
2
nuo 1 iki 4
nuo 1
iki 4

ne visi langai su
stiklo paketais
nuo 1 iki 3

nuo 1 iki 4

Komisijos nariai:
..............................................................................
(vardas, pavardė)

0

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

(parašas)

Buto savininkas (arba įgaliotas asmuo)
..............................................................................
(vardas, pavardė)

netvarkingos sienos
ir grindys

(parašas)

..............................................................................
(vardas, pavardė)

0

(parašas)

..............................................................................
(vardas, pavardė)

senos, netvarkingos
durys

(parašas)

..............................................................................
(vardas, pavardė)

0

(parašas)

..............................................................................
(vardas, pavardė)

be stiklo paketų

(parašas)

..............................................................................
(vardas, pavardė)

0
0

(parašas)

..............................................................................
(vardas, pavardė)

nuo 1
iki 2

nėra balkono
nerenovuotame

(parašas)

.........................................
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___________________________________________________

