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VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRUI 

 

PASIŪLYMAS  

MAŽOS VERTĖS VIEŠAJAM PIRKIMUI „GLEIVIŲ ATSIURBĖJŲ, HIDROFOBINIŲ FILTRŲ, 

DEGUONIES KONCENTRATORIŲ DRĖKINTUVŲ  PIRKIMAS“ 

2016 07 25 

Kaunas 

 

Tiekėjo pavadinimas ((Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:  

Atsakingasis partneris:  

Partneris Nr. 1: 

Partneris Nr. 2 ir t.t.:) 

UAB „Teida“ 

 

Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai) 

Puodžių g. 4-1, LT-44288 Kaunas 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Edita Želvienė 

Telefono numeris 
8 37 323576 

 

Fakso numeris 
 

8 37 209358 

E-pašto adresas 
 

info@teida.lt 

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos 

būdu vykdomo supaprastinto mažos vertės  viešojo pirkimo „Gleivių atsiurbėjų, hidrofobinių filtrų, deguonies 

koncentratorių drėkintuvų  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. 

 

Reikalavimai ir sąlygos: 

1. Perkančioji organizacija yra sudariusi sutartį dėl teikiamų paslaugų su Šiaulių TLK, todėl 

vienkartinėms medicininėms priemonėms taikomas lengvatinis PVM.  

 Mes siūlome šias prekes: 

Pirkimo dalis Nr. 3 "Drėkintuvai deguonies koncentratoriui" 

Pirk

imo 

dali

es  

Nr. 

Produkto pavadinimas Mato 

vnt. 

Prognozuoj

ama apimtis 

per 12 mėn. 

Mato vnt. 

kaina Eur 

be PVM 

Viso kiekio 

kaina Eur 

be PVM 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1.1. Drėkintuvai, tinkantys deguonies 

koncentratoriui "Platinum -5" 

Vnt. 20,00 6,24 124,80 



Viso kaina Eur be PVM:  124,80 

PVM dydis 21 proc.: 26,21 

Viso kaina Eur su PVM: 151,01 

Iš viso Eur be PVM (žodžiais): Vienas šimtas dvidešimt keturi eurai ir aštuoniasdešimt centų    

Iš viso Eur su PVM (žodžiais): Vienas šimtas penkaisdešimt vienas euras ir vienas centas 

 

 

 

Direktorė     Edita Želvienė 

 

 (Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Eil. 

Nr. 

Reikalavimai Siūloma 

parametro 

reikšmė 

Dokumento pavadinimas ir 

puslapio Nr. pasiūlyme, 

pažymintis vietą, kurioje yra 

siūlomus techninius 

parametrus patvirtinantys 

dokumentai (puslapyje 

privaloma pažymėti 

parametrų reikšmės atitikties 

dalį) 

Pirkimo dalis Nr. 3 "Drėkintuvai deguonies koncentratoriui" 

4.4. Siūlomi  drėkintuvai turi tikti deguonies 

koncentratoriui "Platinum -5" 

Būtina Nepildoma 

4.5. Siūlomi drėkintuvai  turi turėti CE žymą  Būtina Pateikti CVP IS priemonėmis 

kartu su pasiūlymu skenuotų 

dokumentų kopijas, 

patvirtinančias reikalavimą  

 
 




