
     
   

MB „Data Mana“ 

įmonės kodas: 305866198, adresas: Klaipėda, Pušyno g. 33A-19 

 
 

UAB „Neringos vanduo“ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

PASIŪLYMAS 

PASLAUGŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU  

 

2021-10-24 Nr.211024 

(Data) 

Klaipėda 
(Sudarymo vieta) 

 
Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

MB „Data Mana“ 

 

Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

surašomi visi dalyvių adresai/ 

Klaipėda, Pušyno g. 33A-19 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, 

pareigos 

Rolandas Paulauskas 

Telefono numeris 8-650-41510 

El. pašto adresas data.mana@outlook.com 

 
Subtiekėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas 

trečiasis asmuo) 
 

Subtiekėjo adresas  - 
Subtiekėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės - 

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms vykdyti pasitelkia subtiekėjus 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) viešojo pirkimo kvietime;  

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 

Mes siūlome:  
Eil. 

nr. 

Paslaugų pavadinimas EUR be PVM EUR su PVM 

1 Internetinio puslapio dizaino koncepcijos 

sukūrimas 

300,00 - 

2 Internetinio puslapio dizaino adaptacija 250,00 - 

3 Internetinio puslapio programavimo darbai; 3450,00 - 

4 Informacijos perkėlimas 500,00 - 

5 Versijos neįgaliems ir anglų kalba 300,00 - 

6 Serverio ir administravimo aplinkos paruošimas 450,00 - 

7 Kibernetinės saugos pritaikymas ir 

konfigūravimas 

800,00 - 

 Iš viso: 6050,00 - 

 Papildomų poreikių programavimas ir sukūrimas 

(1 val. įkainis) 

65,00 - 

 Pastabos: 

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio; 



  

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be 

PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka – MB „Data Mana“ nėra PVM mokėtojas, todėl pasiūlyme 

pateiktos kainos nurodytos be PVM; 

-paslaugos bus perkamos pagal poreikį. 

 

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo 

dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi 

mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi 

pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali 

atskleisti tretiesiems asmenims). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti 

pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos) 

Eil.

Nr. 
Pateikto dokumento pavadinimas 

- - 
 

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra 

pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija 

yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad 

konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumento puslapių 

skaičius 

- - - 

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

Dierktorius    Rolandas Paulauskas  
(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   

 
Pastabos: 

Jeigu pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti nurodytas įgaliojimus suteikiančio dokumento pobūdis, 

data ir numeris. 
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