Malkinės medienos pirkimas, vykdomas skelbiamų derybų būdu
Priedas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei
juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
Uždarajai akcinei bendrovei „Akmenės energija“
Nepriklausomybės al. 1A, LT- 85126 Naujoji Akmenė

PIRMINIS/GALUTINIS PASIŪLYMAS
(išbraukti žodį pirminis, arba galutinis)
Dėl malkinės medienos pirkimo
____________ Nr.______
(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)/:
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
Konkretus subtiekėjui (-ams) numatomų perduoti darbų
sąrašas ir dalis procentais nuo visų darbų.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis „MALKINĖ MEDIENA“ pirkimo
sąlygomis, nustatytomis UAB „Akmenės energija“ skelbiamų derybų sąlygose, bei kituose pirkimo
dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad į siūlomą prekių kainą yra įskaičiuotos visos numatomos
patirti išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką dėl visų papildomų išlaidų, kurias teikdamas
pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus tiekėjas turėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Siūlome Įsigyjančiajai organizacijai malkinę medieną, kuri pilnai atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus su pristatymu į UAB „Akmenės energija“ sandėlį, Papilės g. 14, Kruopių mst.
Akmenės rajone:

Pasiūlymo kaina už 1-ą kietmetrį malkinės medienos eurais su pristatymu, pagal kurią bus
nustatomas nugalėtojas, tokia:
1 lentelė. Malkinė mediena

Pavadinimas

Mato vnt.

II kategorijos malkinė mediena

Kietmetriai

170

Transportavimas
(pakrovimas, Kietmetriai
atvežimas ir iškrovimas)

170

Iš viso:

Kiekis

x

x

Vieneto
kaina, Viso kiekio kaina
EUR (be PVM)
be PVM

x

Bendra pasiūlymo vertė ____________________________________________ Eur be PVM (suma
žodžiais)
PVM _______________________________________________________________ Eur (suma žodžiais)
Bendra pasiūlymo vertė ____________________________________________ Eur su PVM (suma
žodžiais)
1. Pasiūlymas galioja tiek, kiek yra reikalaujama pirkimo dokumentuose.
2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
2 lentelė. Pateikti dokumentai

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento lapų skaičius

Ši pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali*:
3 lentelė. Konfidenciali informacija

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Konfidencialaus dokumento ar informacijos pavadinimas

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad

konfidencialu yra pasiūlymo kaina (išskyrus jos sudedamąsias dalis) arba, kad visas pasiūlymas yra
konfidencialus.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

2

