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SAVIVALDYBEI TENKANČIOS LĖŠŲ DALIES PAGAL FAKTINĘ ATLIKTŲ DARBŲ
VERTĘ APSKAIČIAVIMAS
1. Darbų sudėtis:
1.1 Vamzdyno pakeitimas. Pagal UAB „Vakarų santechnika“ sąskaitą VL 2501 bei darbų priėmimo
aktą. (Iš sąskaitos atima suma skirta vamzdyno avariniam valymui)
Viso: 652.72Lt (skirtumas 406.11 Lt)
1.2 Nuotekų vamzdyno keitimo darbai Statybininkų pr. 8, 3 laiptinės rūsys pagal sąskaitas faktūras
(UAB „Sanistal“ AAA-13000733225 (140.6 Lt), UAB “Santehkomplektas” SAN 2004445
(567.71Lt), UAB “Ginestra” VLMC0086651 (26.3 Lt), UAB "Senukų prekybos centras"
SS33143415598 (16.72Lt). Nuotekų vamzdyno keitimo darbus atliko DNSB “Aštuntas namas”
bendrijos nariai, buvo pirktos tik medžiagos.
Viso 748.33 Lt
1.3 Radiatorių esančių bendrosiose patalpose (laiptinėse) keitimas ir su tuo susijusios santechninės
medžiagos, pagal sąskaitas faktūras: UAB "Jaukurai" JAU 256744 (1204.16 Lt), UAB "Makveža"
MAK 1411407 (11.56 Lt). (Radiatorių keitimą 1, 2, 3, 6) laiptinėse atliko patys bendrijos nariai.
Viso: 1215.72 Lt
1.4 Radiatorių keitimo darbai 4, 5 laiptinėse pagal UAB „Velma“ sąskaitą V-12 2000
Viso: (156.28 Lt).
1.5 Karšto vandens vamzdyno ir sklendės keitimas 4 laiptinės rūsyje UAB „Velma“ V-13 0001
Viso: 80.95 Lt.
1.6 Namo techninio koridoriaus langų sandarinimas polistirolu pagal sąskaitas faktūras: UAB
"Bauhof Lt" 051307.502712 (50 Lt), UAB "Bauhof Lt" 051307.034869 (365.13 Lt), UAB
"Makveža" MAK 1414611 (94.95 Lt). Techninio koridoriaus sandarinimo darbus atliko patys
bendrijos nariai, buvo panaudotos tik medžiagos.
Viso: 510.08 Lt
1.7 Namo šilumos sistemos rekonstrukcijos projekto paruošimas pagal UAB "Sobo sistemos"
sąskaitą faktūrą SOB 0009032.
Viso: 700 Lt.
1.8 Laukinių 4 laiptinės durų pritraukėjo sumontavimas, 1 laiptinės tambūre esančio šviestuvo
pakeitimas, kaitrinių rūsio apšvietimo lempučių pakeitimas UAB "Senukų prekybos centras" SS
33170200171 (124.19 Lt) , 4 laiptinės aikštelės šviestuvo pakeitimas UAB "Senukų prekybos
centras" SS33175402999 (7.64 Lt).
Viso: 131.83 Lt
2. Adresas: Statybininkų pr. 8 Klaipėda LT-94225
__________________________________________________________________
3. Gyvenamojo namo bendras naudingasis plotas: __4599,46_______________ kv. m.
4. Klaipėdos miesto savivaldybei priklauso butai: 32 butas (47,59 kv. m.), 78 butas (78,89 kv.
m.)_____________________________________________________________________________
(nurodomi butų numeriai ir jų naudingasis plotas)
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Bendras naudingasis savivaldybės butų plotas iš viso kv. m: ___126,48 ______________________
5. Bendra darbų kaina pagal rangos sutartį litais su PVM: ______4195.91 Lt _________________
6. Faktiškai atliktų pagal rangos sutartį darbų vertė litais su PVM: ____4195.91 Lt ____________
7. Išlaidos litais nuo faktinės atliktų darbų vertės, tenkančios vienam kv. m naudingojo ploto:
______0.91226143938636274693116148417423 Lt / 1m2
8. Apmokėjimo suma už savivaldybei gyvenamajame name tenkančią faktiškai atliktų darbų dalį
(nurodyti sumą litais skaičiais ir žodžiais, atskirai nurodant PVM):
______________115.38 Lt ________________________________________________
_____DNSB yra ne PVM mokėtojas_________________________________________
Apskaičiavimą atliko:
Valdybos pirmininkas Antanas Paulauskas
______________________________________________________________
(vardas ir pavardė, pareigybė)

Parašas _____________
Data ___2014 02 17____________

