Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos
pirkimo sąlygų
1 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kodas, jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
------------------------------------------Adresatas (perkančioji organizacija)
PASIŪLYMAS
DĖL INTERNETO RYŠIO PASLAUGŲ PIRKIMAS
___________________
(Data)
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų
grupė,
surašomi
visi
dalyvių
pavadinimai))
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,
pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) paskelbtuose CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt pirkimo dokumentuose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Mes siūlome šias prekes:
Bendra pirmos pirkimo objekto dalies pasiūlymo 36 mėn. kaina Eur (su PVM) (nurodyti
sumą žodžiais).
Pastabos:
- teikiant pasiūlymą, visos pasiūlymo eilutės turi būti užpildytos;
- kainų aritmetiniai vidurkiai, siūlomos nuolaidos turi būti pateikiama tūkstantųjų dalių
tikslumu („trys skaičiai po kablelio“), o pasiūlymo bendra orientacinė kaina – šimtųjų dalių
tikslumu („du skaičiai po kablelio“);
- Bendra pirmos pirkimo objekto dalies pasiūlymo 36 mėn. kaina bus naudojama tik
pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.
Siūlomi prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr.
Pateikto dokumento pavadinimas
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS
pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti

2
dokumentai“)
*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu
elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Dokumento puslapių skaičius
Nr.

Eil.
Nr.

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (jei planuojama pasitelkti):
Įsipareigojimų dalis (apimtis
eurais ar dalis procentais),
Subtiekėjo pavadinimas, adresas
kuriai ketinama pasitelkti
subtiekėją
Pasiūlymas galioja iki termino nustatyto pirkimo dokumentuose.

_______________________________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

*Pastabos: 1. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas
saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu
elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. 2. Jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pridedamas
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