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Tiekėjo pavadinimas  UAB Limedika 
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1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, 

nustatytomis apklausos būdu vykdomo supaprastinto mažos vertės  viešojo pirkimo 
„Ringerio acetato 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, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
 
 
Pardavimų vadybininkė 
Dalė Petravičienė 

 

 



Apklausos būdu vykdomo mažos vertės viešojo pirkimo „Ringerio acetato pirkimas“ pirkimo sąlygų 
priedas Nr. 2 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
Reikalavimai ir sąlygos: 
1. Prekių galiojimas turi būti ne trumpesnis 12 mėn. 

Mes siūlome šias prekes: 
Pirkimo 
objekto 
dalies 
Nr. 

Produkto pavadinimas Mato 
vnt. 

Prelimin
arus 
kiekis 

Mato 
vnt. 
kaina 
Eur be 
PVM 

Viso 
kiekio 
kaina Eur 
be PVM 

Būtinos sąlygos 

1 2 3 4 5 6=4x5 7 
1. Ringer acetate 

Fresenius 500 ml 
infuzinis tirpalas 

Vnt. 4500,00 0,765 3442,50 Veikliosios 
medžiagos yra natrio 
chloridas, natrio 
acetatas, kalio 
chloridas, kalcio 
chloridas, magnio 
chloridas. 1000 ml 
tirpalo yra 5,9 g 
natrio chlorido, 
4,15 g natrio acetato, 
0,3 g kalio chlorido, 
0,29 g kalcio chlorido 
ir 0,2 g magnio 
chlorido. 

Viso suma Eur be PVM: 3442,50  
PVM 5 proc: 172,13 

Iš viso suma Eur su PVM: 3614,63 
 
Bendra pasiūlymo kaina be PVM (žodžiais): Trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt 
du Eur 50ct. 
Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais): Trys tūkstančiai šeši šimtai keturiolika Eur 
63ct. 
 
Pasirašydama pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.  
Pardavimų vadybininkė    
Dalė Petravičienė 


