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1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos būdu vykdomo
supaprastinto mažos vertės viešojo pirkimo „Basonų, šlapimo indų plovimo, dezinfekavimo mašinų pirkimas“ pirkimo
sąlygose.
2. Mūsų siūlomos Prekės ir pasiūlymo kaina nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktame nustatyta tvarka užpildytame ir
pasirašytame pirkimo dokumentų priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“.
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.
4. Vykdant sutartį subtiekėju nepasitelksime.
5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):
Eil.Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pateiktų dokumentų pavadinimas
Sutartys Techna 2014.pdf
Getinge igaliojimas LT
Getinge Igaliojimas 2015.pdf
SERVISO DIPLOMAI.pdf
SERVISO DIPLOMAI vertimas.pdf
Visi sertifikatai
Atitikimas.pdf
Aprasas originalo kalba
Aprasas LT
Bukletas originalo kalba

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra
pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Mes siūlome:
Eil.
Prekių pavadinimas, modelis,
Nr.
gamintojas
1
1.

Mato
vnt.

2
3
Naujos basonų, šlapimo indų plovimo, Vnt.
dezinfekavimo mašinos su plaunamų indų

Perkamas
kiekis
4
6

Vieneto
kaina
Eur (be
PVM)
5
5.115,70

Viso kiekio kaina Eur
be PVM
6=4x5
30.694,22
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turinio ištuštinimo funkcija, FD1600, Getinge
AB, Švedija
Viso kaina Eur be PVM:
30.694,22
PVM dydis 21%(įrašyti dydį) proc.:
6.445,78
Viso kaina Eur su PVM:
37.140,00
Iš viso Eur be PVM (žodžiais): trisdešimt tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt keturi Eurai, 22ct.
Iš viso Eur su PVM (žodžiais): trisdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt Eurų, 00ct.
Neringa Korotajevienė, generalinė direktorė __________________
(dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)
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Apklausos būdu vykdomo mažos vertės viešojo pirkimo „Basonų, šlapimo indų plovimo, dezinfekavimo mašinų pirkimas“
pirkimo sąlygų priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalaujamo
parametro reikšmė

Eil.
Nr.

Reikalavimai

1.

3.

Naujos basonų plovimo, dezinfekavimo mašinos,
pritaikytos basonų/naktipuodžių, jų dangčių ir
šlapimo indų plovimui bei dezinfekcijai su plaunamų
indų turinio (išmatų, šlapimo ir tualetinio popieriaus)
kameroje ištuštinimo funkcija
Mašinos matmenys - ne daugiau 70 x70 x175 cm
(plotis x gylis x aukštis); basonų ir šlapimo indų
įdėjimo nuo grindų aukštis į kamerą ne aukščiau
100 cm.
Terminė dezinfekcija pagal LST EN 15883

4.

Nepriklausoma temperatūros kontrolė

5.

Reikalavimai mašinos konstrukcijai:
- rėmas, laikanti konstrukcija ir šoninės sienos
pagaminti iš nerūdijančio plieno;
- kamera polimerinė (arba lygiavertė), be siūlių, su
nemažiau kaip 10 įmontuotų purškimo antgalių iš
kurių ne mažiau 2 purkštukai besisukantys;
- sukomplektuota su specialiu daugiafunkciniu
laikikliu plaunamiems indams sudėti;
- nukalkinimo skysčio ir plovimo skysčio pompos ir
skysčių lygio davikliai;
- atskirai stovinti, pakraunama iš priekio;
- mašinos korpuse įmontuota spintelė cheminėms
priemonėms laikyti

2.

6.

7.

Būtina

Dokumento pavadinimas ir
puslapio Nr. pasiūlyme,
pažymintis vietą, kurioje yra
siūlomus techninius parametrus
patvirtinantys dokumentai
(puslapyje privaloma pažymėti
parametrų reikšmės atitikties dalį)
Taip, FD1600, Getinge AB,
Švedija

Būtina

Taip, aprašo „Atitikimas.pdf“
1psl.; 45x58x132cm

Būtina

Taip, aprašo „Atitikimas.pdf“
1psl.;
Taip, aprašo „Atitikimas.pdf“
1psl; laikmena „Temperaturos
sensoriai“
Taip, aprašo „Atitikimas.pdf“
1psl.;
Rėmas, laikanti konstrukcija,
šoninės sienos ir vidinės durys
pagaminti iš nerūdijančio plieno
ASTM 316, DIN 1.4404. Priekinė
plokštė ir išorinė durų dalis
pagaminti iš polimerinės dangos;
11 įpurškimo antgalių. Plovimo
sistemą sudaro 9 fiksuoti ir 2
besisukantys įpurškimo antgaliai;
Daugiafunkcinis plaunamų
dezinfekuojamų daiktų laikiklis
kameroje;
Taip, nukalkinimo skysčio ir
plovimo skysčio pompos ir
skysčių lygio davikliai;
atskirai stovinti, pakraunama iš
priekio;
Rakinama spintelė vandens
minkštinimo priemonei laikyti.
Taip, pridedamas išrašas iš
naudojimo instrukcijos „Daiktu
isdestymas kameroje.pdf.“. „6p.
Istustinimas.pdf“
Taip, aprašo „Atitikimas.pdf“

Būtina

Būtina
Būtina

Kameroje plovimui - dezinfekavimui vienu metu
Būtina
talpinama ne mažiau kaip vienas basonas su dangčiu ir
vienas šlapimo indas arba ne mažiau trijų šlapimo
indų.
Iš anksto užprogramuota ne mažiau dviejų programų Būtina
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8.

9.

(ekonominė ir universali) plovimo - dezinfekavimo
ciklo trukmė. Ciklo trukmė bet kuriame darbo režime
ne ilgesnė kaip 10 min.
Vandens sąnaudos vienam plovimo - dezinfekavimo
ciklui ne didesnės nei 20 litrų. Būtinas ekonominis
darbo režimas, kurio metu vandens sąnaudos vienas
plovimo - dezinfekavimo ciklui ne didesnės nei 13
litrų

1psl.;
Ciklo trukmė 5 -10 minučių
Būtina

Taip, aprašo „Atitikimas.pdf“
1psl.;
Maksimalus vandens suvartojimas
ir 18 l/ciklui naudojant
standartinę programą ir
ekonominei programai - 11
l/ciklui
Taip, aprašo „Atitikimas.pdf“
1psl.;
Taip, „Dozavimas.pdf“

Pilna mašinos vamzdynų ir purkštukų dezinfekcija po
kiekvieno plovimo - dezinfekavimo ciklo
Plovimo - dezinfekavimo procese naudojamų
cheminių medžiagų dozavimas automatinis
Garo tiekimas iš įmontuoto elektrinio garo
generatoriaus
Elektros pajungimas ir maksimalus bendras
galingumas L1,230V, 1N+PE,50Hz,
ne daugiau 3,5 kW
Energijos suvartojimas ne daugiau 0,2 kWh/ciklui

Būtina

Būtina

Būtina

Eilutės pildyti nereikia

Būtina

Eilutės pildyti nereikia

Būtina

Eilutės pildyti nereikia

Būtina

Eilutės pildyti nereikia

19.

Siūloma įranga turi turėti CE žymą su identifikavimo
numeriu ir atitikti Europos standartą automatiniam
plovimui ir dezinfekcijai EN ISO 15883 bei
medicinos įrangos direktyvą MDD 93/42/EEC, arba
lygiavertę (pateikti CVP IS priemonėmis kartu su
pasiūlymu skenuotų dokumentų kopijas,
patvirtinančias reikalaujamas atitiktis)
Siūloma įranga turi atitikti Europos medicininių
prietaisų direktyvą 93/42/EEC , Europos mašinų
direktyvą 2006/42/EB ir Žemos įtampos direktyvą
(LVD) 2006/95/EB, LST EN ISO15883-1-3 d,. arba
lygiaverčius (pateikti CVP IS priemonėmis kartu
su pasiūlymu skenuotų dokumentų kopijas,
patvirtinančias reikalaujamas atitiktis)
Pateikti CVP IS priemonėmis kartu su pasiūlymu
skenuotų dokumentų kopijas, patvirtinančias
siūlomos įrangos atitikimą Techninėje specifikacijoje
nustatytiems reikalavimams
Pateikti gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose
yra duomenys apie siūlomus techninius parametrus
anglų kalba ir jo tinkamai patvirtintą vertimą į lietuvių
kalbą (pateikti CVP IS priemonėmis kartu su
pasiūlymu skenuotų dokumentų kopijas)
Pristatant Įrangą turi būti pateikiami pilnai užpildyti
įrangos techniniai pasai
Naudojimo instrukcija

Taip, aprašo „Atitikimas.pdf“
1psl.;
Taip, aprašo „Atitikimas.pdf“
1psl.; L1,230V, 1N+PE,50Hz
3kW
Taip, aprašo „Atitikimas.pdf“
1psl.; 0,16kWh
Eilutės pildyti nereikia

20.

Garantija ne mažiau 24 mėn.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Būtina
Būtina
Būtina
Būtina

Lietuvių
kalba, Eilutės pildyti nereikia
pristatoma kartu su
prekėmis
Būtina
24 mėnesiai
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Neringa Korotajevienė, generalinė direktorė __________________
(dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)
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