
Pasiūlymas konkursui Nr. CPO202862

Avižieniai, Vilniaus r.
2022 m. kovo 10 d. 14:34:28

Užsakovas: Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ

Pasirinkite pirkimo sutarties tipą: Privalomas kiekio išpirkimas
Ar nustatomas reikalavimas degalinėse tiekti Prekes 24 val. per parą: Taip
Miestas (-ai)/ magistraliniai keliai, kuriuose ketinama įsigyti degalus: Kaunas

Klaipėda
Šiauliai
Vilnius

Pasiūlymo pateikimo terminas: 5 pilnos d.d.
Prekių tiekimo terminas: 12 mėn.
Preliminari sutarties įsigaliojimo data (ne ankstesnė nei sutarties pasirašymo bei 2022-03-30
ne vėlesnė kaip 60 k.d. nuo sutarties pasirašymo datos):
Įsipareigojimas nupirkti prekių kiekio/ lėšų sumos: 70 %
Vertinimo kriterijus: Kaina
Atsiskaitymo už paslaugas terminas: 30 k.d.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (gali būti reikalaujamas, kai planuojama Nereikalaujamas
sutarties vertė didesnė nei 10000 Eur su PVM):
Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas,pavardė,pareigos.tel.nr.,el.paštas): Renatas Viršila, l. e. p. ūkio reikalų koordinatorius, mob. 8 600 93

487, el. p. renatas.virsila@gerc.lt
Jūsų kontaktinis asmuo (vardas,pavardė,pareigos.tel.nr.,el.paštas): Dėl sutarčių derinimo : mažmeninės prekybos vadybininkė Jūratė

Buinauskienė el. paštas j.buinauskiene@viada.lt tel. Nr.
867557792
Dėl sutarties vykdymo: mažmeninės prekybos vadybininkas
Ramūnas Bakšanskis el. paštas korteles@viada.lt tel. Nr.
868254838

Pavadinimas Numatomas įsigyti prekės Maksimalus užsakovui Jūsų antkainis / nuolaida
kiekis per sutarties priimtinas antkainis / (1 litrui)
galiojimo laikotarpį minimali nuolaida (1
(litrais) litrui)

95 benzinas 300 0.070 0.034
Dyzelinas 3000 0.070 0.034

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraišką DPS,

yra nepasikeitusi.

Konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų
pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai).
Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. DPS
tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti
įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma kaip
konfidenciali. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, prekių,
paslaugų ar darbų kaina bei įkainiai nėra laikomi konfidencialia informacija.

Pasitelkiami subtiekėjai
Įmonės pavadinimas Įmonės kodas
Subtiekėjai nepasitelkiami

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas:

VIADA LT, UAB, Ožiarūčių g. 1A, 14185 Avižieniai, Vilniaus r., Vilniaus apskritis

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

Jūratė Buinauskienė, Mažmeninės prekybos vadybininkė
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