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VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRUI 

 

PASIŪLYMAS 

MAŽOS VERTĖS VIEŠAJAM PIRKIMUI „FUNKCINIŲ SPINTELIŲ PIRKIMAS“ 

 

__2016-12-08__ 

Vilnius 

 

Tiekėjo pavadinimas  UAB Teida,  

Tiekėjo adresas  

 

Puodžių g. 4-1, Kaunas 

 į.k. 134310131 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Viešųjų pirkimų vadybininkė Miglė Jonikė 

Telefono numeris 852195921, 837 323576 

Fakso numeris 852195921, 837 226576 

E-pašto adresas migle@teida.lt 

 

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

 apklausos būdu vykdomo supaprastinto mažos vertės  viešojo pirkimo „Funkcinių  

spintelių 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 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino 

pabaigos  

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus: nepasitelkiami 

Eil. Nr. Subtiekėjo pavadinimas  

  

  

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. 

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su  

konfidencialia informacija įsegti atskirai): 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas 

  

  

  

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, 

 kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.  
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mailto:migle@teida.lt


Mes siūlome šias prekes : 

 

Nr. Prekių  pavadinimas, 

prekės gamintojas 

Mato 

vnt. 

Kiekis  Vieneto 

kaina 

Eur (be 

PVM) 

Viso kiekio 

kaina Eur be 

PVM 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1. Funkcinės spintelės prie lovų. Prekės 

gamintojas Invacare, mod. Sonnet 

Dual  

Vnt. 37,00 371,0744 13729,75 

Viso kaina Eur be PVM  13729,75 

PVM dydis 21 proc.  2883,25 

Viso kaina Eur su PVM 16613,00 

Iš viso Eur be PVM (žodžiais): trylika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt devyni eurai 75 ct 

Iš viso Eur su PVM (žodžiais): šešiolika tūkstančių šeši šimtai trylika eurų 00 ct 
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Priedas Nr. 2 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Reikalavimai ir sąlygos: 

 

 

Eil. 

Nr. 
Parametrai (specifikacija) Parametro reikšmė 

Siūlomi techniniai 

parametrai ir jų reikšmės 

su nuoroda į gamintojo 

parengtus techninius 

aprašus ir/ar analogiškus 

dokumentus, nurodant 

pasiūlymo lapą  

1. 2. 3. 4. 

1. Pagaminta iš  MDP plokštės arba 

lygiavertės medžiagos. 

Būtinas plokštės 

medžio imitacijos 

pasirinkimas 

MDP plokštės. Plokštės 

medžio imitacijos 

pasirinkimas (aplankalas 

„Gamintojo dok.“ 6 psl.)  

2. Spintelės pagrindas metalinis Būtina Spintelės pagrindas 

metalinis (aplankalas 

„Gamintojo dok.“ 4, 6 

psl.) 

3. Su ištraukiamu staliuku Būtina  Su ištraukiamu staliuku  

(aplankalas „Gamintojo 

dok.“ 2, 3 psl.) 

4. Spintelę galima pastatyti iš abiejų lovos 

pusių, tai yra ištraukiamas staliukas gali būti 

montuojamas spintelės tiek dešinėje, tiek 

kairėje pusėje 

Būtina  Spintelę galima pastatyti 

iš abiejų lovos pusių, tai 

yra ištraukiamas 

staliukas gali būti 

montuojamas spintelės 

tiek dešinėje, tiek 

kairėje pusėje  

(aplankalas „Gamintojo 

dok.“ 2,3 psl.) 

5. Staliukas ištraukiamas vertikaliai iš 

specialios, jam skirtos nišos spintelės 

šoninėje dalyje  

Būtina Staliukas ištraukiamas 

vertikaliai iš specialios, 

jam skirtos nišos 

spintelės šoninėje dalyje 

(aplankalas „Gamintojo 

dok.“ 3 psl.) 

6. Rankena, patogiam staliuko ištraukimui Būtina Rankena, patogiam 

staliuko ištraukimui 

(aplankalas „Gamintojo 

dok.“ 3, 6 psl.) 

7.  Ištraukiamas staliukas yra reguliuojamo 

aukščio ne mažesniame intervale kaip nuo 

75 cm  iki 105 cm.  

Būtina Ištraukiamas staliukas 

yra reguliuojamo 

aukščio nuo 75 cm  iki 

105 cm. (aplankalas 

„Gamintojo dok.“ 2 psl.) 

8. Ištraukiamo staliuko pasvirimo kampas 

reguliuojamas (skaitymui, rašymui ir kt.) 

Būtina Ištraukiamo staliuko 

pasvirimo kampas 

reguliuojamas 

(skaitymui, rašymui ir 

kt.) (aplankalas 



„Gamintojo dok.“ 1, 2 

psl.) 

9. Ištraukiamo staliuko dydis  65 x 30 cm (±5 cm) 63 x 32 cm (aplankalas 

„Gamintojo dok.“ 2 psl.) 

10. Spintelės stalviršio dydis 40 x 40 cm (±5 cm) 40 x 40 cm (aplankalas 

„Gamintojo dok.“ 2 psl.) 

11. Spintelės aukštis nuo žemės 75 cm (±5 cm) 76 cm (aplankalas 

„Gamintojo dok.“ 2 psl.) 

12. Spintelės išorinis plotis  50 cm (±5 cm) 49 cm (aplankalas 

„Gamintojo dok.“ 2 psl.) 

13. Turi būti ne mažiau du stalčiai, viena niša su 

uždaromomis durimis  

Būtina Du stalčiai, viena niša su 

uždaromomis durimis 

(aplankalas „Gamintojo 

dok.“ 4, 5 psl.) 

14. Su 4 ratukais, bent du iš jų su stabdžiais  Būtina Su 4 ratukais, bent du iš 

jų su stabdžiais 

(aplankalas „Gamintojo 

dok.“ 5 psl.) 

15. Spintelė gali būti eksploatuojama, kai 

drėgmė 20-70%, temperatūra 15-35
0
C 

Būtina Spintelė 

eksploatuojama, kai 

drėgmė 0-80%, 

temperatūra 0-50
0
C 

(aplankalas „Gamintojo 

dok.“ 4 psl.) 

16. Spintelės ir ištraukiamo staliuko paviršiai 

turi būti padengti visiškai nepralaidžia 

skysčiui medžiaga (plastiku ar lygiaverte) 

Būtina Spintelės ir ištraukiamo 

staliuko paviršiai 

padengti visiškai 

nepralaidžia skysčiui 

medžiaga (aplankalas 

„Gamintojo dok.“ 6 psl.) 

17. Ištraukiamo staliuko bent horizontalūs 

kraštai su borteliais, kad nenukristų padėti 

daiktai 

Būtina Ištraukiamo staliuko 

horizontalūs kraštai su 

borteliais, kad 

nenukristų padėti daiktai 

(aplankalas „Gamintojo 

dok.“ 1, 6 psl.)  

18.  Garantija Ne mažiau kaip 12 

mėn.  

12 mėn. 
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