
DĖL MOKSLEIVIŲ VEŽIMO PASLAUGOS PIRKIMO 
 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija (toliau – Gimnazija) vykdo supaprastintą pirkimą 

taikant įprastą komercinę praktiką moksleivių vežimo paslaugoms pirkti. 

 1. Pirkimo objektas – moksleivių, gyvenančių kaimo teritorijoje ir lankančių Gimnaziją, 

vežimo į mokyklą ir iš jos paslaugos nuo 2017-09-01 iki 2019-06-30.  

 2. Reikalavimai tiekėjui, teikiančiam pirkimo pasiūlymą: 

 2.1. Pateikti tikslius duomenis: tiekėjo pavadinimą, adresą, įmonės kodą, banko rekvizitus, 

PVM mokėtojo kodą, telefono numerį; maršrutus ir atstumus kilometrais; pirkimo pasiūlymo formą, 

kuri yra neatskiriama sutarties dalis (1 priedas). 

 2.2. Pateikti įmonės vadovo patvirtintas dokumentų kopijas: 

2.2.1. įmonės registravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pažymėjimas; 

2.2.2. galiojantis leidimas reguliariam keleivių vežimui; 

2.2.3. galiojantis transporto priemonių vairuotojų ir keleivių draudimo nuo nelaimingų 

atsitikimų draudimas. 

2.3. Moksleivius atvežti į mokyklą iki 8:00 val. 

 2.4. Už vežimo paslaugas bus apmokama pagal važiavusių moksleivių, gyvenančių kaimo 

teritorijoje ir lankančių Gimnaziją, sąrašą (pagal lankomumą). 

 2.5. Moksleiviai nebus vežami rudens, žiemos, pavasario, vasaros atostogų dienomis. 

2.6. Užtikrinti moksleivių atvežimą į mokyklą nuo 2017-09-01. 

 3. Reikalavimai pirkimo pasiūlymui: 

 3.1. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu ir pasirašytas tiekėjo vadovo arba tiekėjo vadovo 

raštu įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Jei pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas 

įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis tokius įgaliojimus. 

 3.2. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais su PVM. 

 3.3. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. 

 3.4. Pasiūlymas pateikiamas voke, kuris turi būti užklijuotas ir užantspauduotas tiekėjo 

apvaliu antspaudu. 

 4. Pasiūlymo vertinimo kriterijus – mažiausia 1 kilometro kaina su PVM. 

 5. Pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros atliekamos 

nedalyvaujant tiekėjams. 

 6. Sudarant sutartį, negali būti keičiama pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei 

pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. 

 7. Vokas su tiekėjo pasiūlymu Gimnazijai turi būti pateiktas paštu arba pristatytas 

asmeniškai į raštinę, adresu: Kauno g. 7, Marijampolė iki 2017 m. rugpjūčio 29 d. 12.00 val.  

 8. Po nustatyto termino gautas pasiūlymas nebus priimamas. 

 9. Mechaniškai pažeistas, neužklijuotas bei neantspauduotas vokas su pasiūlymu 

nepriimamas. 

 10. Gimnazijos tel. Nr. 8-343-91622 (direktorius); 8-343-91637 (raštinė). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

 

PIRKIMO PASIŪLYMAS 

 

MOKSLEIVIŲ VEŽIMO PASLAUGOMS PIRKTI 
 

 

Perkančioji organizacija – Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 

 

Tiekėjas –  _________________________________________________________________________ 

(pavadinimas ir adresas) 

 

 

Išnagrinėję supaprastinto pirkimo, taikant įprastą komercinę praktiką, sąlygas moksleivių vežimo paslaugoms 

pirkti bei surinkę visą reikalingą informaciją, kuri yra svarbi rengiant pasiūlymą, siūlome perkamą paslaugą atlikti už 

kainą, nurodytą lentelėje. 

 

Pirkimo pavadinimas Pasiūlymo kaina su PVM, € 

Moksleivių, gyvenančių kaimo teritorijoje ir lankančių Marijampolės 

Rygiškių Jono gimnaziją, vežimo į mokyklą ir iš jos paslaugos 
 

 

 

2017 m. _________________ mėn. ____ d. 

 

________________________________________________________________________ 

Asmens, įgalioto pasirašyti pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė, parašas 

A.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komercinio pasiūlymo pavyzdinė forma 

____________________________________________________________________ 
(įmonės pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas) 

____________________________________________________________________ 
(įmonės adresas, tel. Nr.) 

____________________________________________________________________ 
(įmonės bankas ir sąskaitos Nr.) 

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos 

Direktoriui 

 

KOMERCINIS PASIŪLYMAS 

DĖL MOKSLEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO 

_____________ 
(data) 

 

 

Informuojame, kad ________________________________________ įmonė sutinka dalyvauti 

moksleivių vežiojimo į mokyklą ir iš jos paslaugos pirkime. Maršrutas ir atstumas kilometrais: 

• Marijampolė – __________________  (____ km) 

• Marijampolė – __________________  (____ km) 

• Marijampolė – __________________  (____ km) 

• ... 

 

Siūloma pavėžėjimo 1 km kaina ____ € su PVM.  

 

PRIDEDAMA:  

1. Įmonės registravimo pažymėjimo kopija, __ lapas. 

2. Leidimo reguliariam keleivių vežimui kopija, __ lapas. 

3. Draudimo sutarties liudijimo kopija, __ lapas. 

4. Pirkimo pasiūlymas (1 priedas), __ lapas. 

5. Maršruto eismo tvarkaraščio kopija, __ lapas. 

6. ... 

 

 

 

___________________  ______________ ________________________ 
                (pareigos)              (parašas)                      (vardas, pavardė) 
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