
Tiekėjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas

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: 

Mes siūlome: 

Eil. Nr. Produkto pavadinimas Mato vnt.
Prognozuojama 

apimtis 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 180 0,48 86,40

86,40
18,14
104,54

Pasiūlymo kaina:* 
Viso Eur be PVM: 86,40 Eur (aštuoniasdešimt šeši eurai, 40 ct)  
(suma žodžiais)
Viso Eur su PVM: 104,54 Eur (šimtas keturi eurai, 54 ct)
(suma žodžiais)

Eil.Nr. Subtiekėjo pavadinimas 
Kokiai daliai 
pasitelkiamas

Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapis

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas
Dokumento puslapių 

skaičius
1. Įgaliojimas 1

UAB "Sanitex"
Raudondvario pl.131, LT-47501 Kaunas

PASIŪLYMO FORMA 

2021-02-25
Kaunas

El. pašto adresas

Įmonės kodas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

Telefono numeris
Fakso numeris

110443493
Živil ė Šukaitienė
8-37 401566
8-37 401110
konkursai@sanitex.eu 

Viso suma Eur be PVM
PVM 21 proc.

Iš viso suma Eur su PVM

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų vadybininkė Živilė Šukaitienė

* 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).  

3. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus:**

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

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

* ** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
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