PASIŪLYMAS
DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS IR KASKO
DRAUDIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
2021-03-05
Tiekėjo pavadinimas

ADB „Gjensidige“

Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens
vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

Žalgirio g. 90, Vilnius
Agnė Slavinskienė
+370 615 52583
viesieji@gjensidige.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemos (CVP IS) priemonėmis vykdomoje neskelbiamoje apklausoje;
UAB „Ukmergės autobusų parkas“ motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugų
pirkimo sąlygose.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos,
kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus,
o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Suprantame, kad
išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
1.
2.

Mes siūlome šias motorinių transporto priemonių draudimo paslaugas:
-motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas:
-bendra pasiūlymo kaina su PVM –2811,0 € (Lietuvoje);
-bendra pasiūlymo kaina su PVM –329,00
€ ( Europos Sąjungos šalys – 4 autobusai M3 kategorija).
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 0 €.
Taip pat nurodome:
Europos
Sąjungos
valstybėse

Lietuvoje
Draudimo paslauga
Draudimo įmoka
(12 mėnesių), €

TPVCAPD eksplikacija :
Už lengvąjį automobilį (M1 kategorija)
Už mikroautobusą iki 5 tonų (M2 kategorija)
Už autobusą virš 5 tonų (M3 kategorija)
Už krovininį automobilį nuo 3,5t iki 12 t. (N2 kategorija)
draudimas KASKO, 2 autobusams ISUZU Turquoise

47,00
70,00
98,00
80,00

Draudimo įmoka
(12 mėnesių), €

............-..............
............-..............
98,00
............-..............
3064,00

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
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Nr.
1.
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