
PASIŪLYMO FORMA  

 

 

2019 12 12 

(Data) 

 

Šiauliai 

Vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas 

/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

UAB VILGUVA 

Tiekėjo adresas Žemaitės g 100, Šiauliai 

Įmonės kodas 144952312 

Už pasiūlymą atsakingo asmens  

vardas, pavardė 

Direktorius  Gintautas Paknys 

Telefono numeris 841 378464 

Fakso numeris 841 378464 

El. pašto adresas p.gintas@splius.lt 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis: 

- apklausos sąlygose; 

- kituose pirkimo dokumentuose. 

2. Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas nuostatas, teikiame savo pasiūlymą, kuris atitinka visus 

apklausos sąlygose nustatytus reikalavimus:  

3. Pasirašydami pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra 

tikros. 

 

Mes siūlome:  

Eil. 

Nr. 

Prekės  pavadinimas Mato 

vnt. 

Prognoz

uojamos 

pirkimo 

apimtys 

per 12 

mėn. 

Mato 

vnt. 

kaina 

Eur be 

PVM 

Viso kiekio 

kaina Eur be 

PVM 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1. Cukrus kg 250,00 0,49 122,5 

Viso suma Eur be PVM: 122,50 

PVM 21 proc.: 25,73 

Iš viso suma Eur su PVM: 148,23 

Pasiūlymo kaina:*  

Viso Eur be PVM: Vienas šimtas dvidešimt du eur 50 cnt. 

(suma žodžiais) 

Viso Eursu PVM:  Vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni eur 23 cnt. 

(suma žodžiais) 

 

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, būtinos sutarčiai tinkamai 

vykdyti. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, kai tiekėjas yra PVM mokėtojas, arba Eur be PVM, jei tiekėjas yra 

ne PVM mokėtojas (nurodomas juridinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis tiekėjas nėra PVM mokėtojas).   

 



 

 

4. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus:** 

Eil.

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas  Kokiai daliai pasitelkiamas 

   

   

   

** Pildyti tada, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. 

 

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:*** 

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapis 

   

   

*** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra 

pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.  

 

7.Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

Direktorius  Gintautas Paknys  

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė) 



 


