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NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PASLAUGOS
SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMO
PASIŪLYMAS
____________ Nr.______
(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

Kandidato pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai)
Kandidato adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
Už paraišką atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Kontaktinis asmuo (Vardas, Pavardė, pareigos,
telefono numeris)
1. Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo
dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, nėra įtraukta jokių
nuostatų prieštaraujančių Pirkimo dokumentų nuostatoms.
3. Patvirtiname, kad siūlomos išnuomoti Patalpos nėra areštuotos, išnuomotos ir siūlomos
išnuomoti Patalpos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, tarp jų ir Pirkimo
dokumentų 2 priede nurodytus reikalavimus:
Patalpų pavadinimas
Plotas, kv. m
Bendras siūlomų išnuomoti biuro patalpų plotas,
iš jų:
patalpos bokso salei įrengti
patalpa inventoriui
persirengimo kambarys 15 žmonių su trimis
dušinėmis
WC
4. Siūloma mėnesinė fiksuota siūlomų išnuomoti įrengtų patalpų (1 kv. m) nuomos
kaina: _________ (skaičiais ir žodžiais) eurų, iš viso už visas Patalpas __________________(skaičiais
ir žodžiais) eurų.
Bendra 36 mėnesių siūlomų išnuomoti įrengtų Patalpų nuomos kaina yra
_______________________(skaičiais ir žodžiais) eurų.

5. Siūlomos kainos:
Eil. Pavadinimas
Nr.

A

B

Mat
o
vnt.

Kiekis

C

D

Mėnesinė
fiksuota 1
kv. m
kaina,
EUR su
PVM**
E

Suma
EUR su
PVM**pe
r mėnesį

Suma
EUR su
PVM**
per metus

Suma
EUR su
PVM**
per 36
mėn.

F (D x E)

G (F x 12
mėn.)

H (F x
36mėn.)

1.

Negyvenamųjų patalpų
kv.
nuoma*
m
Bendra 36 mėnesių Patalpų nuomos kaina EUR su PVM**
*– Už nuomojamų Patalpų komunalines paslaugas (elektros energiją, vandenį, šildymą ir kt.)
Perkančioji organizacija mokės pagal faktinį suvartojimą remiantis skaitiklių duomenimis, taikant
komunalinių paslaugų teikėjų įkainius.
**– Į kainą turi būti įskaičiuoti visi Lietuvoje galiojantys mokesčiai ir visos su nuoma susijusios
išlaidos (t.y. bendrosios pastato priežiūros išlaidos (liftų priežiūra; gatvės, teritorijos valymas; žolės
pjovimas, apsaugos ir pan.) ir kitos bendros komunalinės, kurių Sutarties pasirašymo metu
neįmanoma numatyti, bet jos būtinos pastato normaliam funkcionavimui užtikrinti išlaidos bei kitos
būtinosios pastato išlaikymo išlaidos), taip pat ir 21 proc. PVM (jei taikomas).
Nuomojamų patalpų valymo kaina neturi būti įskaičiuota į Patalpų nuomos kainą.
6. Nemokamų automobilių parkavimo vietų skaičius: ___________ir atstumas nuo
Patalpų ___________ (metrais).
7. Siūlomomis išnuomoti visiškai įrengtomis Patalpomis faktiškai bus galima pradėti
naudotis (nurodyta data negali būti vėlesnė nei 2017 m. rugsėjo 1 d. (imtinai): 201__ m. ___________
d.
8. Dėl patalpų apžiūrėjimo kreiptis į:_______________________________ (atsakingo
asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas).
9. Kitos sąlygos (informacija):___________________________________________
10. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidencialios informacijos (pildyti jei bus pateikta
konfidencialios informacijos. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas.):
Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

11. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (turi būti pateikti visi dokumentai,
kurie, Kandidato nuomone, yra reikšmingi atliekant pasiūlymo vertinimą pagal ekonominio
naudingumo kriterijus (ir jų parametrus), kaip nurodyta Pirkimo dokumentų III skyriuje „Pasiūlymų
parengimas, pateikimas, keitimas“:
Eil. Nr.
Pateikto dokumento pavadinimas
Dokumento puslapių skaičius

________________________
(Kandidato arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

_______________
(Parašas)

____________________________
(Vardas ir pavardė)

