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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Nacionalinė dziudo asociacija (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą
"Vaikų užimtumo organizavimo ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklos,
skirtos įtraukti ir išlaikyti vaikus fizinio aktyvumo veiklose" (Nr. SRF-FAV-2021-1-1151),
kuris yra bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja
Švietimo mainų paramos fondas, numato įsigyti dziudo tatamį (toliau - prekės).

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir
sporto ministro Įsakyme Nr. V-16 “Dėl juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios
organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant
Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Konkurso paskelbimo datai - 2021 09 16 - galiojanti redakcija).

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso
sąlygos).

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Pirkėjo internetinėje svetainėje (lietuvosdziudo.lt), ir
regioninėje žiniasklaidoje - dienraštyje “Kauno diena” bei siunčiamos dalyvavimo
užklausos elektroniniu paštu ne mažiau kaip trims galimiems Konkurso dalyviams,
sudarant sąlygas Konkurse dalyvauti didesniam kiekiui galimų paslaugų teikėjų.

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis susijusius pranešimus: Marius Paškevičius, tel. +370 682 45180,
lithuania.judo@gmail.com.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas dziudo tatamis, kurio savybės ir reikalavimai apibrėžiami Konkurso sąlygose
pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2.Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai nurodytai
paslaugų apimčiai.

3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

3.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo
sutarties įvykdymui.

3.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu (el. paštu), pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto
asmens.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
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3.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas PDF dokumento formate.

3.5.Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

3.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
3.5.2. kita konkurso sąlygose prašoma arba pasiūlymą papildanti informacija ir (ar)

dokumentai.

3.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną
pasiūlymą, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

3.7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

3.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

3.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 9.00 val. el. paštu
lithuania.judo@gmail.com. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. Pirkimo
komisija sprendimą dėl laimėtojo įsipareigoja priimti per 5 d. d. ir atitinkamai informuoti
konkurso dalyvius pasiūlymo formoje nurodytais kontaktais.

3.10. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir
apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi
būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines
dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi
mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos susijusios su Pirkimo objektu, kaina turi būti suapvalinta
iki dviejų skaičių po kablelio.

3.11. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Jeigu
pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek
numatyta pirkimo dokumentuose, bet ne trumpiau nei 3.11 punkte nurodyto termino.

3.12. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai
pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

3.13. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems
konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai savo internetinėje svetainėje.

3.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.

4. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

4.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu
prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako
ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2

3



(dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas
tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė
konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso
sąlygas.

4.2. Iki pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti
konkurso sąlygas.

4.3. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

4.4. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo
susirašinėjimas yra vykdomas 1.6. punkte nurodytu elektroniniu paštu.

5. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

5.1.Konkursas automatiškai stabdomas 2021 m. rugsėjo 30 d. 9.00 val. Vėliau gauti
pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.

5.2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus viešinamos
anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 5.1 punkte.

5.3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar
jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

5.4. Komisija nagrinėja:
5.4.1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą

šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus
reikalavimus;

5.4.2. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

5.5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis
paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris
negali būti trumpesnis nei 2 (dvi) darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus
nekeisdami pasiūlymo esmės.

5.6. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti
pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant su pasiūlyme atverstomis posėdžio
metu paskelbtomis kainomis. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas
neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

5.7. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o
ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą
protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų
kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

5.8. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais su PVM.

5.9. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
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6. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

6.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

6.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
6.1.2. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose

nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka
reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu,
nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

6.1.3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;

6.1.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

6.1.5. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis;

6.1.6. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė,
Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

6.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 1 (vieną) darbo dieną nuo šio
sprendimo priėmimo dienos.

7. DERYBOS

7.1. Derybos vykdomos nebus.

8. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO. PRETENZIJOS PATEIKIMAS

8.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų
pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas
tiekėjas, kurio pasiūlymas yra gautas anksčiau.

8.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų
nuostatas.

8.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas
sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

8.4. Pirkimo komisija, priėmusi sprendimą dėl pirkimo laimėtojo, raštu informuoja visus
pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo sprendimo priėmimo dienos.

8.5. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo
sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso
sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako
pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis
atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį
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tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartį.

8.6.Tiekėjas turi teisę raštu pateikti pretenziją Pirkėjui per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo
pranešimo raštu/elektroniniu paštu apie jo priimtą sprendimą gavimo dienos.

9. PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO  SUTARTIES SĄLYGOS

9.1.Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju
šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu
kodeksu.

9.2. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma maksimaliai 23 690 (dvidešimt
trijų tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimt) Eur su PVM sumai.

9.3. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo
kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo
sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma).

9.4. Sutarties galiojimo terminas - 6 (šeši) mėnesiai nuo jos pasirašymo dienos.

9.5. Techninėje specifikacijoje (1 priedas) bei Pasiūlymo formoje (2 priedas) nurodytas Prekių
kiekis yra skirtas pasiūlymų palyginimui. Prekės bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto
poreikį, o faktinė Sutarties vertė priklausys nuo perkamų Prekių kiekio, apskaičiavus pagal
fiksuotus tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius, bet negalės būti didesnė už maksimalią
Sutarties kainą. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Techninėje
specifikacijoje ir/arba Pasiūlymo formoje nurodyto kiekio.

9.6. Tiekėjas Prekes turi pristatyti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo
Perkančiojo subjekto užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo išlaidos turi būti
įtrauktos į pasiūlymo kainą. Prekių pristatymo adresas: Perkūno al. 3a, Kaunas.

9.7. Už faktiškai patiektas Prekes Perkantysis subjektas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) dienų po
Prekių priėmimo–perdavimo pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
Tiekėjas sąskaitą faktūrą pateikia tik šalims pirmiau pasirašius Prekių
priėmimo–perdavimo aktą.

9.8. Tiekėjui ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės nepristačius Prekių Sutartyje numatytais
terminais, Perkantysis subjektas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti tiekėjui
0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo maksimalios Sutarties
kainos su PVM.

9.9. Tiekėjui nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės, ar
Perkančiajam subjektui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas sumoka
10 proc. dydžio baudą nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos
sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos atlyginti Perkančiajam subjektui patirtus
nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.
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9.10. Tiekėjui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) yra laikomos minimaliais
neginčijamais Perkančiojo subjekto nuostoliais. Tiekėjui priskaičiuotos netesybos ir
Perkančiojo subjekto dėl tiekėjo kaltės patirtos išlaidos (nuostoliai), tiekėjui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus yra atskaitomos iš tiekėjui mokėtinų sumų.
Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Perkantysis subjektas turi teisę pateikti tiekėjui
rašytinį reikalavimą dėl netesybų/nuostolių apmokėjimo, kurį jis turi įvykdyti per 30
(trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

9.11. Pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaroma su mažiausios kainos pasiūlymą pateikusiu
tiekėju. Prekių kaina pateikiama eurais (su PVM). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti
mokesčiai, transportavimas ir prekių pristatymas bei kitos tiekėjo išlaidos (jei tokių būtų).

9.12. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

9.12.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei
dalyvavo, tiekėjams;

9.12.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas,
tiekėjo pasiūlymas;

9.12.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos
naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

9.12.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai
taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

9.13. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti
keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų
pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 (dešimt) procentų pradinės pirkimo sutarties
vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

10.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo
procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą
nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu
pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems
pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

10.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja
raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas
tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

10.4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 10.3 p.,
tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius
Sporto rėmimo fondo/ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

7



11. PRIEDAI

1. Techninė specifikacija;
2. Pasiūlymo forma.
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PRIEDAS Nr. 1
Techninė specifikacija

Pirkimo objektas: dziudo tatamis.

Dziudo salės danga – dziudo tatamis (toliau - danga), skirtas treniruotėms ir varžyboms.
Perkamos dangos bendri išmatavimai 13 x 32 m., danga turi būti dviejų spalvų (raudona

ir geltona). Tatamio danga turi susidėti iš atskirų dalių (kilimėlių-matų), kurių išmatavimai: 100
cm x 200 cm x 5 cm. Perkamas komplektas, kuris susideda iš 206 vienetų (kilimėlių) - 140
raudonų ir 66 geltonų.

Dziudo dangos paviršius turi būti padengtas atspariu ir higienišku, neslidžiu sluoksniu,
dangos apačia turi būti su neslidžiu pagrindu. Danga turi būti lengvai plaunama ir prižiūrima.
Danga turi atitikti pripažintų, tarptautinių standartų reikalavimus, keliamus tokio tipo sportinėms
dangoms (atsparumas tempimui, atsparumas plyšimui ir kt.).

Dangos tankis turi būti ne mažesnis kaip  200 kg/m3.
Danga turi būti nauja, nenaudota, be išorinių pažeidimų, garantinis terminas turi būti ne

trumpesnis kaip 2 metai.
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PRIEDAS Nr. 2
Pasiūlymo forma

Nacionalinei Dziudo Asociacijai

PASIŪLYMAS

____________________
(Data)

Tiekėjo pavadinimas, įm. kodas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė
Telefonas
El. paštas

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis.

Siūlome šias prekes:

Nr. Prekės pavadinimas
Vieneto

kaina, EUR
(su PVM)

Kiekis, vnt. Viso, EUR

Siūlomos prekės atitinka visus pirkimo dokumentuose išvardintus reikalavimus.

Komentarai:

- Jei tiekėjas nenurodo, kuri informacija yra konfidenciali, laikoma, kad pasiūlyme nėra konfidencialios
informacijos.
- Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, nes sudarytas pasiūlymas ir
atitinkama sutartis gali būti skelbiami viešai.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodytos datos.

______________________________________________________
(Pasiūlymą pasirašančio asmens Vardas, Pavardė)
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