Įstaigos ženklas

JŪSŲ ĮSTAIGOS PAVADINIMAS
UAB „Bitė Lietuva”
Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius
faks. 8 699 00111
el. paštas: info@bite.lt

2008-xx-xx Nr. Jūsų rašto numeris

UAB „Omnitel“
T. Ševčenkos g. 25, LT-03503 Vilnius
faks. (8 5) 274 55 74
info@omnitel.net
UAB “TELE2”
Sporto g. 7A, LT-09200 Vilnius
faks. (8 5) 236 63 02
Viesieji.pirkimai@tele2.com

DĖL APKLAUSOS
Įstaigos pavadinimas, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, vykdo apklausą dėl viešojo judriojo
telefono ryšio paslaugų tiekimo.
Prašome Jūsų pateikti komercinį pasiūlymą dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų tiekimo.
Planuojamas abonentų skaičius – X ar daugiau.

Pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausia kaina, apskaičiuojama pagal žemiau pateikiamą lentelę.

Paslaugos sudėtinė dalis
Pokalbiai tarp įmonės darbuotojų
Skambučiai į visus Lietuvos tinklus
Skambučių (sujungimų) skaičius
Trumposios žinutės (SMS)
Abonentinis mėnesinis (neprakalbamas)
ir visi kiti mokesčiai vienam abonentui,
kuriuos reikia sumokėti, kad kalbėti
aukščiau siūlomais tarifais
Išlaidos per mėnesį 1 abonentui, Lt
(arba minimalus prakalbamas mokestis, jei
jis didesnis), (=A + B + C + D+E)
Sutarties laikotarpis, mėn.
Nuolaida sutarties laikotarpiui
paslaugoms arba telefoninei įrangai,
1

Perkančioji organizacija

Vieno
Paslaugos kaina,
Žymėji abonento
Siūlomi
Lt su PVM
mas
skambučių tarifai, Lt
(kiekis * tarifas)
kiekis, min.
Įrašo
A
(nurodo PO1)
Įrašo tiekėjas
tiekėjas
Įrašo
B
(nurodo PO)
Įrašo tiekėjas
tiekėjas
Įrašo
C
(nurodo PO)
Įrašo tiekėjas
tiekėjas
Įrašo
D
(nurodo PO)
Įrašo tiekėjas
tiekėjas
E

–

–

Įrašo tiekėjas

F

–

–

Įrašo tiekėjas

G
H

–
–

–
–

(nurodo PO)
Įrašo tiekėjas

Žymėji
mas

Paslaugos sudėtinė dalis

Vieno
Paslaugos kaina,
abonento
Siūlomi
Lt su PVM
skambučių tarifai, Lt
(kiekis * tarifas)
kiekis, min.

vienam abonentui
Išlaidos sutarties laikotarpiui 1 abonentui (F x G – H)

Įrašo tiekėjas

Kiti reikalavimai:
1.
Paslaugos minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis turi būti ne didesnis nei X litų
(su PVM). Paslaugų teikėjas turi taikyti vienodus tarifus tiek naudojantis paslaugomis iki
sumos, lygios minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui, tiek ir ją viršijus. Į minimalų
mėnesinį mokestį įeina:
a.
visi pokalbiai Lietuvoje, pagal plano tarifus;
b.
SMS (Lietuvoje ir į užsienį);
c.
MMS (Lietuvoje ir į užsienį);
d.
Tarptautiniai pokalbiai.
2.
Pokalbių laiko apvalinimas po pirmos pokalbių minutės – ne didesnis nei X
sekundžių.
3.
Jokių papildomų mokesčių ar sąlygų.
Komercinį pasiūlymą prašome pateikti paštu, el. paštu arba faksu iki 2009 m. xxxxxxxxxxx mėn. xx d.
xx val.
Kontaktinis asmuo XXXXX XXXXX
Telefonas XXXXXXX
Mobilusis (8 6XX XXXXX)
Faksas (8 XX XXXXXX)
Adresas
El. paštas

Vardas Pavardė (pareigos)

(Parašas)

XXXX XXXXXX

