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1.1. vnt. 3 8400,00

1.2. 1764,00

1. 10164,00
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architektūros tyrimai, kurie atliekami archeologinių 
tyrimų metu radus galimai vertingųjų savybių turinčių 
statinių liekanų ar kitokio architektūrinio paveldo

5

2800,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM* (naudojama pasiūlymo vertinimui ir palyginimui)

2. Patvirtiname, kad į Į Paslaugų įkainį įskaičiuoti visi mokesčiai, leidimų gavimo, archeologinių tyrimų projekto parengimo, ataskaitos,
pažymos rengimo ir pateikimo, transporto, patalpų, ryšio priemonių ir jų paslaugų, kompiuterių, paslaugų organizavimo ir vykdymo ir
visos kitos išlaidos, susijusios su Paslaugomis ir atsiradusios iki jų perdavimo Vartotojui Sutartyje nustatyta tvarka.. Taip pat
patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

                                                                                                              PVM* (21 proc.)

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Paslaugų teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl 
kurių PVM neįskaičiavo.

PASIŪLYMAS DĖL ARCHEOLOGINIŲ IR ARCHITEKTŪROS TYRIMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO II PIRKIMO DALIES - 
ARCHITEKTŪROS TYRIMAI

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Preliminarus 
objektų kiekis 
(naudojamas 
tik pasiūlymų 
vertinimui)

Be PVM (6 stulpelio suminė 1.1 eilutė) –

Mato vnt.Paslaugos pavadinimas
Eil. 
Nr.

Vieno vnt. 
įkainis be PVM 

(Eur) 

1. Išnagrinėję pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų priedus ir reikalavimus nurodytoms paslaugoms teikti, mes siūlome, architektūros tyrimų
paslaugas teikti už bendrą planuojamą kainą su PVM*  (lentelės 6 stulpelio suminė 1 eilutė)

Bendra kaina nurodytam 
kiekiui Eur be PVM

Pastaba: Tiekėjai turi nurodyti įkainį už vnt. (5-tas lentelės stulpelis). Pageidautina, kad 5 stulpelyje paslaugų įkainis būtų nurodytas ne daugiau kaip 2 skaitmenų po
kablelio tikslumu. Kiti pasiūlymo kainos skaičiavimai bus paskaičiuoti automatiškai. 

UAB "Kultūros vertybių paieška"

Dzūkų g. 10-62, LT-02163 Vilnius, Tel. +370 65912955, +37066629093 el.p. kulturosvertybes@gmail.com į/k. 300608151, PVM LT 
100003353013 A.s.  LT 057300010097449367 AB bankas Swedbank, kodas 73000

Pirkimo sąlygų 2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

El. pašto adresas

UAB "Kultūros vertybių paieška"; 300608151

Dzūkų g. 10-62, Vilnius; LT-02163

+37066629093
Justina Dobeikienė, Linas Kvizikevičius

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) 
/jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.

Fakso numeris

2021-07-28

Vilnius

(data)

(vieta)

kulturosvertybes@gmail.com

Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų 
sutarties šalių duomenys.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris

Pastaba. Bendra planuojama pasiūlymo kaina neturi viršyti 8 480 Eur be PVM (10 261 Eur su PVM) , priešingu atveju pasiūlymas bus
atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.



Eil. 
Nr.

1

Eil. 
Nr. 

Eil. 
Nr.

Eil. 
Nr.

Eil. 
Nr.
1

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. 
Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar  kito dokumento, patvirtinančio sutikimą 
dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija. 

9. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus***

10. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus)****:

Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė
Kvazisubtiekėjams numatomos perduoti paslaugos 

(įvardinti konkrečiai paslaugas)

11. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)*****:

***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. 
Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio
pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio
subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi)).

Pateikto dokumento pavadinimas

Subteikėjo pavadinimas, adresas

Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:
1. Subteikėjams numatomos perduoti paslaugos (įvardinti 

konkrečiai paslaugas); 
2. Subteikėjams perduodama sutarties dalis % ar Eur 

sutarties kainoje

8. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi**

Ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pavadinimas, 
adresas 

VŠĮ "Architektūros tyrimų centras"; į/k: 302695710; Panerių g. 14, 
Vilnius;

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti
pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

6. Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygų 6.1 punkte nurodyto termino.

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu, mes įsipareigojame pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą pirkimo dokumentuose
nurodytos formos, dydžio bei ten reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:
1. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi,  

numatomios perduoti paslaugos (įvardinti konkrečiai 
paslaugas); 

2. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi,   
perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje.

1. Architektūros tyrimai, kurie atliekami archeologinių tyrimų 
metu radus galimai vertingųjų savybių turinčių statinių liekanų 
ar kitokio architektūros paveldo;
2. 100 %

12. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius

*****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, arba, kad visas 
pasiūlymas yra konfidencialus. 

Ūkio subjekto deklaracija 1



2
3

- Tuo atveju, kai viešajame pirkime nurodomi fiziniai asmenys (pvz. tiekėjai, tiekėjo darbuotojai, subtiekėjai ir (ar) kvazisubtiekėjai), pateiktų asmens
duomenų valdytojas yra Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188764867, adresas: Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas,
tel. (8 37) 42 26 31, el. p. info@kaunas.lt ). Asmens duomenys tvarkomi (tvarkymo pagrindas) siekiant išnagrinėti viešajame pirkime pateiktus
dokumentus ir informuoti apie viešojo pirkimo procedūras Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Asmens duomenys Savivaldybės
administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims
tokia apimtimi, kuri yra būtina pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. 
Jeigu tiekėjas viešajame pirkime pateikia fizinių asmenų – darbuotojų, subtiekėjų ir (ar) kvazisubtiekėjų asmens duomenis, jis juos privalo informuoti
apie jų asmens duomenų pateikimą  Savivaldybės administracijai ir numatomą jų tvarkymą.
Fiziniai asmenys turi teisę prašyti (kreipiantis raštu), kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su jų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba
ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turi teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis, teisę atšaukti duotą
sutikimą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312, el. p. ada@ada.lt), o taip pat
pasikonsultuoti su Kauno miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@kaunas.lt . Daugiau informacijos
apie duomenų tvarkymą rasite www.kaunas.lt . 

PASTABOS: – 8 ir 10 punktuose prašome nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubtiekėjus, nes ūkio subjektai, kurių
pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubtiekėjai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti
(nurodyti) naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi / kvazisubtiekėjų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po
pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi / kvazisubtiekėjų, nes tokie veiksmai, laikomi
pasiūlymo keitimu, prieštarauja VPĮ 55 str. 9 d. nuostatoms ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 3.23.2
punkte. Jeigu teikiant pasiūlymą išviešintas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi / kvazisubtiekėjas, netenkins jam keliamų kvalifikacijos
reikalavimų, perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu, kurio pajėgumais
tiekėjas remiasi / kvazisubtiekėju.
– 11 punkte prašome nurodyti pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė
(gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi
teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai
laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos 

EBVPD(II p.d.)-UAB "Kultūros vertybių paieška"
EBVPD(II p.d.)-VŠĮ "Architekturos tyrimų centras"


