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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Palangos kurorto muziejus (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti patalpų,
esančių Gintaro g. 33A II aukštas Palanga, draudimo paslaugos vieneriems metams.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais bei
konkurso sąlygomis.
1.4. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.6. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Virginija Paluckienė, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. +37060851503.
1.7. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
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2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkamos patalpų, esančių Gintaro g. 33A II aukštas Palanga draudimo paslaugos.
Apdraudžiant patalpas nuo žalos, kuri būtų padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir
kitų draudiminių įvykių pirkimas.
2.2. Draudžiamų patalpų bendras plotas 64,18 m2.
2.3. Draudimo paslaugų sutartis sudaroma vieneriems metams.
2.4. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.
2.5. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam
paslaugų kiekiui.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:
1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai

Tiekėjas
nėra
bankrutavęs, Valstybės įmonės Registrų centras ar atitinkamos
bankrutuojantis, likviduojamas ar užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas
laikinai sustabdęs savo veiklos.
(originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs,
bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs
savo veiklos, išduotas ne anksčiau kaip /nurodoma
data arba dienų skaičius iki pasiūlymų pateikimo
termino/.
Tiekėjas
neturi
įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo įstaigos ar
valstybinio socialinio draudimo atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas
įstaigai.
dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta
kopija) apie socialinio draudimo įsiskolinimų
nebuvimą, išduotas ne anksčiau, kaip 2015-08-01.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine Įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos
veikla, kuri reikalinga pirkimo arba kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę
sutarčiai vykdyti.
verstis atitinkama veikla (profesinio ar veiklos
registro tvarkytojo ar įgaliotos valstybės institucijos
išduota pažyma).

3.4. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos
sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies
įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti solidarią visų šios
sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat sutartyje
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turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo perkančioji organizacija
turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu
susijusią informaciją).
4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą
pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų
grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
4.3. Pirkimo sutartis sudaroma su šių ūkio subjektų įsteigtu juridiniu asmeniu.
4.4. Ūkio subjektai, įsteigę juridinį asmenį, privalo laiduoti už jų įsteigto juridinio asmens
prievoles, susijusias su pirkimo sutarties įvykdymu.
5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų
grupės dalyvis. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
5.2. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu per
CVP IS priemones.
5.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas
vertimas į reikalaujamą kalbą.
5.4. Paslaugų kainos pateikiamos eurais. Į paslaugų kainą įeina visi mokesčiai ir visos
tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Pasiūlymas bus vertinamas eurais.
5.5. Pasiūlymą pateikti iki 2015 m. rugsėjo 24 d. 10.00 val. Vėliau gauti pasiūlymai nebus
priimami.
5.6. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne
trumpiau nei 2015 m. spalio 24 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad
pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
5.7. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti,
kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą
neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
5.8. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems
atviro konkurso sąlygas bei paskelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Jei pirkimo dokumentai skelbiami internete,
tiekėjai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą informuojami paskelbiant ten pat, kur
paskelbti visi pirkimo dokumentai.
5.9. Tiekėjas konkurso pasiūlymą privalo pateikti pagal 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą
sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma.
5.10. Pasiūlymas teikiamas per CVP IS priemones.
5.15. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006
m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 4-41 patvirtintos formos Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią tai, kad
tiekėjas nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojams
(darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio
atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus
(toliau – Tiekėjo sąžiningumo deklaracija). Tiekėjo sąžiningumo deklaracija turi būti pridėta prie
kitų pasiūlymą sudarančių dokumentų.
6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
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7. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
7.1. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso
sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
7.2. Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas atsako ne vėliau
kaip per 3 kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama
tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė konkurso
sąlygas, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Atsakymas siunčiamas taip, kad
tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.3. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo
iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) konkurso sąlygas. Paskelbta informacija tikslinama
patikslinant skelbimą ir, vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasiūlymų pateikimo
terminą. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems tiekėjams, kuriems perkančioji organizacija yra
pateikusi konkurso sąlygas, išsiunčiami ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
7.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo
užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų,
dalyvaujančių pirkimo procedūrose pavadinimų ir kitų rekvizitų.
7.5. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali
konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų (jeigu susitikimai įvyks)
pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 3 kalendorinėms dienoms iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį
tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar
susitikimų protokolus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant
skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat išsiunčiami visiems
tiekėjams, kuriems buvo pateiktos konkurso sąlygos.
8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
8.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Gintaro g. 33A, Palanga, II aukštas. Pirkimo
organizatorius vokus su pasiūlymais plėš – 2015 m. rugsėjo 24 d. 10.00 val.
8.2. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų
įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai
8.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams
skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai
pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina,
nurodyta žodžiais. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti
informaciją raštu pareiškusiems tiekėjams. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje
dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau
supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios
konfidencialios informacijos.

9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
9.1. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina pirkimo organizatorius.
Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų
atstovams.
9.2. Pirkimo organizatorius tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų
atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu
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pirkimo organizatorius nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba
netikslūs, jis privalo prašyti tiekėjo juos patikslinti.
9.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo organizatoriui paprašius, tiekėjai
privalo pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Paaiškinimai siunčiami el.paštu :
kurortomuziejus@gmail.com.
9.4. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija pareikalauja iš
tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas
atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų
tarnybą fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.
9.6. Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:
9.6.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų;
9.6.2. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;
9.6.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;
9.6.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
9.6.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas pirkimo organizatoriaus prašymu
nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos
kainos.
9.6.6. pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos;
9.6.7. tiekėjas nepateikė 5.15 punkte nurodytos Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos.
9.7. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas bus informuojamas nedelsiant, ne vėliau kaip per
tris darbo dienas nuo sprendimo atmesti pasiūlymus priėmimo.
10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
10.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos
kriterijų.
11. PRELIMINARI PASIŪLYMŲ EILĖ
11.1. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato preliminarią
pasiūlymų eilę. Šioje eilėje pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka. Ši eilė nedelsiant
pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Dalyviams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę,
pranešama ir apie jų atmetimo priežastis.
11.2. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant preliminarią
pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, anksčiau atsiuntęs pasiūlymą.
11.3. Jeigu šiam konkursui visi gauti pasiūlymai neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų
arba bus pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, perkančioji
organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą atmesti visus pasiūlymus, pasilieka teisę, iš
esmės nekeisdama pirkimo sąlygų, pradėti neskelbiamas supaprastintas derybas su visais
pasiūlymus pateikusiais tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
12. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
12.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo
pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų
sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.
12.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo tos dienos,
kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą teisėtų interesų pažeidimą. Perkančioji
organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
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12.3. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą
ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau
kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.
12.4. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai
buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.
12.5. Ieškinys teismui turi būti pateikiamas per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo
ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Jei pretenzija per
nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo
tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Ieškiniai nagrinėjami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Apygardos teismai nagrinėja šias bylas kaip pirmosios
instancijos teismai.
13. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO
13.1. Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą apie laimėjusį
pasiūlymą tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos ir skundai, jeigu
jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie preliminarią
pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams dienos. Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą pateikė vienas
tiekėjas.
13.2. Pranešime konkursą laimėjusiam tiekėjui perkančioji organizacija nurodo laiką, iki
kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.
13.3. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją
sudaryti, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba jei tiekėjo pateikta konkurso
sąlygų 5.15 punkte nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, laikoma, kad jis atsisakė
sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui,
kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutartį.
13.4. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir
pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.
14. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
14.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai.
14.2. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso
sąlygas.
14.3. Perkamos patalpų, esančių Gintaro g. 33A, II aukštas Palanga, draudimo paslaugos.
Bendras patalpų plotas: plotas 64,18 m2.
14.4. Sutartyje nurodoma fiksuota kaina, kuri nebus keičiama per visą sutarties galiojimo
laikotarpį. Išskyrus atvejus, jei keičiasi Lietuvos Respublikos privalomų mokesčių tarifai.
14.5. Ginčai bus sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus
nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.
14.6. Sutartis galioja 12 mėn. (vienerius metus).
14.14. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.
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1 konkurso sąlygų priedas
PASIŪLYMAS
DĖL /pirkimo pavadinimas/
____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,
pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, Palangos kurorto muziejaus paskelbtame CVP
IS priemonėmis;
2) supaprastinto atviro pirkimo sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose.
Mes siūlome šias paslaugas:
Eil.
Nr.

Paslaugų pavadinimas

Kiekis

Mato
vnt.

Vieneto
kaina,
Eur

Kaina su
PVM

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –
Eur.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Lt.
Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų
savybės tokios:
Eil.Nr.

Paslaugų techniniai rodikliai

Rodiklių reikšmės

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.

Pateiktų dokumentų pavadinimas
1

Dokumento puslapių

Nr.

skaičius

Pasiūlymas galioja iki 200 ______________ d.

______________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

2

