
Apklausos sąlygų 

1 priedas 

 

PASIŪLYMO FORMA 

 

2022-11-11, Nr. 635946 

________________ 

(Data) 

Vilnius 

____________________________ 

Vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas 

/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi 

dalyvių pavadinimai/ 

UAB „Limeta“ 

 

Tiekėjo adresas V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241, Vilnius 

Įmonės kodas 221906050 

Už pasiūlymą atsakingo asmens  

vardas, pavardė 

Viešųjų pirkimų specialistė Aušra Silickienė 

 

Telefono numeris (8 5) 2649696 

Fakso numeris (8 5) 2602055 

El. pašto adresas vilnius@limeta.lt 

 

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) 

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)   

Subtiekėjo (-ų) įmonės kodas (-ai)  

Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)   

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subtiekėją (-us) 

 

 

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 patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mes siūlome: 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Mato 

vnt. 

Perkamas 

kiekis 

Mato vnt. 

kaina be 

PVM 

Viso 

kiekio 

suma be 

PVM 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1. Elektrokardiografas 

Cardico 306, Suzuken, Japonija  

(Būtina nurodyti prekės modelį, 

gamintoją, prekės kilmės šalį)  

Kom

pl.  

1 1390,00 1390,00 

Iš viso Eur be PVM: 1390,00 

PVM 21 proc.: 291,90 

Iš viso Eur su PVM: 1681,90 

Viso Eur be PVM (žodžiais): Vienas tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt EUR 00 ct 

Viso Eur su PVM (žodžiais): Vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt vienas EUR 90 ct 

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

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapis 

   

   

** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija.  

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos 

pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji 

organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių 

pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius 

interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties 

ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį 

pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.  

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi ir Viešųjų 

pirkimų tarnybos išaiškinimu, siūlomi įkainiai (prekės vieneto kainos) negali būti laikoma konfidencialia 

informacija, todėl viešinant sutartis ir pasiūlymus CVP IS jie privalo būti paviešinti kartu su kita 

nekonfidencialia sutarties/ pasiūlymo informacija. Nuoroda, kad visas pateiktas pasiūlymas yra 

konfidenciali informacija, negalima. 

 

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

1. Techninė specifikacija 2 pusl 



2. Gamintojo dokumentai, sertifikatai, UAB Limeta patvirtinimo 

raštas 

11 pusl 

3.  Įgaliojimas pasirašymui 1 pusl 

   

   

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

  

 

 Viešųjų pirkimų specialistė                                                                        Aušra Silickienė 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                (Parašas)                      (Vardas, pavardė) 



 


