Konkurso sąlygų 3 priedas
PROJEKTO PASIŪLYMO
INFORMACINĖS DALIES FORMA
(teikiamas antrame „Voke-2“)
(PU-8016/21) [2020] Dinaminių maršrutų planavimo sistemos projekto kūrimo
paslaugos
___________
Data

Dalyvio devizas

/šį lauką būtina užpildyti/

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas
(-ai)
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio
asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia
fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),
adresas (-ai) (įmonės kodas)
PVM mokėtojo kodas
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei
(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,
surašomi visi dalyvių adresai/
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė,
telefono numeris, el. pašto adresas
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal
Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai
ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us)
ar subteikėją (-us)
KONFIDENCIALI INFORMACIJA
Projekto pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra
pažymėti):
Eil.
Pateikto dokumento pavadinimas
Pasiūlymo lapo numeris, kuriame
Konfidencialumo
Nr.
yra dokumentas (jei dokumentas
priežastys
užima ne vieną pasiūlymo lapą –
nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.
2.
...
*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.
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KITA INFORMACIJA
Kartu su Projekto informacine dalimi pateikiami šie dokumentai (užpildomi ir pateikiami tik tie dokumentai,
kuriuos tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu, nereikalingus ištrinti):
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra
Nr.
dokumentas (jei dokumentas užima ne
vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo
numeriai „nuo-iki“)
1
Projekto pasiūlymo forma (konkurso sąlygų 3 priedas)
2
Jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą pateikia
jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų
grupė)
3
Įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę
pateikti ir pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus
parašu (jei pasiūlymą pateikia ne vadovas)
4
Užpildytas EBVPD (konkurso sąlygų 2 priedas)
5
Kiti dokumentai

Patvirtiname, kad Projekto pasiūlyme pateikti duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi.

______________
______________ __________________________
(pareigos)
(parašas)
(vardas pavardė)
Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas suteikiantis
teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.
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