Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti
paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemones, prekių, paslaugų
ar darbų pirkimo taisyklių
2 priedas

(Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų
ar darbų forma)
_______________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

Projekto vykdytojui __________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)

__________________________________________________________
(įmonės kodas, buveinė arba adresas)

TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL ____________________________________________
(pirkimo pavadinimas)

____________________ Nr. ______________
(data)

Pasiūlymas galioja ________ d.
Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė
Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris
ir galiojimo laikas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas
Tiekėjo buveinė / adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. konkurso skelbime, publikuotame;
(spaudos leidinio data ir pavadinimas arba Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos interneto svetainėje www.nma.lt, skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“ publikuoto skelbimo
data ir numeris)

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;
1.3. kituose pirkimo dokumentuose.
2. Bendra pasiūlymo kaina (su PVM ir be PVM)___________________________.
Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.
3. Mes siūlome šias
___________________________________________________________________
(nurodyti siūlomas prekes, paslaugas ar darbus)

Eil. Nr. Prekės, paslaugos ar
darbų pavadinimas

Kiekis

Mato
vnt.

Vieneto
Vieneto
Suma, Eur Suma, Eur
kaina, Eur kaina, Eur su be PVM
su PVM
be PVM
PVM

2

3.1.
3.2.
4. Siūlomos prekės, paslaugos ar darbai visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus, jų savybės yra:
Eil. Nr.
Prekių, paslaugų ar darbų reikalaujamos
Prekių, paslaugų ar darbų siūlomos
savybės
savybės
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos
Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.
6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme
pateikta informacija yra konfidenciali ir projekto vykdytojas negali atskleisti tretiesiems
asmenims) 1:
Eil. Nr.

6.1.
6.2.
6.3.
Tiekėjas
atstovas

Pateiktų dokumentų pavadinimas
(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį
„Konfidencialu“, jei dokumente esanti informacija
konfidenciali)
Kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai

ar
_________________________
(parašas)

Dokumento puslapių skaičius

jo
_______________

įgaliotas
(vardas, pavardė)

______________

1

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasiūlyme nėra.

