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Tiekėjo pavadinimas
UAB ANMEDA TECHNA
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas
Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilniaus m.
Įmonės kodas
301232595
Už pasiūlymą atsakingo asmens
Neringa Korotajevienė
vardas, pavardė
Telefono numeris
85 2796055
Fakso numeris
85 2796055
El. pašto adresas
info@anmeda.lt
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos, pirkimo nr.: 342017 sąlygomis, nustatytomis:
- apklausos sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.
2. Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas nuostatas, teikiame savo pasiūlymą, kuris atitinka visus apklausos sąlygose
nustatytus reikalavimus:
3. Pasirašydami pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
Mes siūlome:
Eil.
Produkto pavadinimas
Mato
Prognozu Mato
Viso kiekio kaina
Nr.
vnt.
ojamos
vnt.
Eur be PVM
apimtys
kaina
per 24
Eur be
mėn.
PVM
1
2
3
4
5
6=4x5
1.
Plovimo priemonė skirta automatinėms basonų
l
420,00
7,98
3.351,60
plovimo mašinoms Getinge Clean Flusher
Detergent, Getinge AB, Švedija
2.
Nukalkinimo priemonė skirta automatinėms
l
440,00
7,98
3.511,20
basonų plovimo mašinoms, Getinge Clean Flusher
Rinse, Getinge AB, Švedija
Viso suma Eur be PVM: 6.862,80
PVM 21 proc.: 1.441,19
Iš viso suma Eur su PVM: 8.303,99
Pasiūlymo kaina:*
Viso Eur be PVM: Šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du Eurai, 80 ct..
(suma žodžiais)
Viso Eur su PVM: Aštuoni tūkstančiai trys šimtai trys Eurai, 99 ct.
(suma žodžiais)
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*Į kainą įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, būtinos sutarčiai tinkamai vykdyti.
4. Vykdant sutartį subtiekėjais nebus pasitelkiama.
5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:***
Visa pasiūlyme pateikiama informacija yra konfidenciali, išskyrus bendrą pasiūlymo kainą.
7.Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Kartu su pasiūlymu pateikiami visi apklausos nr.: 342017 sąlygose reikalaujami dokumentai.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Generalinė direktorė Neringa Korotajevienė
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai ir sąlygos:
1. Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas prognozuojamas ploviklių ir nukalkinimo priemonių basonų plovimo
mašinoms poreikis 24 mėn. Galimas perkamų prekių faktinis kiekio neatitikimas iki 30 proc.

2. Šioje techninėje specifikacijoje įvardintų cheminių preparatų tiekėjas kiekvienai automatinei basonų
plovimo - dezinfekavimo mašinai turės perkalibruoti dozavimo sistemą bei atlikti darbinių programų patikrą bei
dozavimo sistemos pakeitimus, remiantis įrangos gamintojo instrukcija, jei siūlomi skysčiai nėra gamyklos
gamintojos patvirtinti darbui su turimomis FD1600 mašinomis pagal LST EN ISO 15883.
3. Sutartis sudaroma 12 mėn. Numatomas vienas sutarties pratęsimas 12 mėn.

Eil.
Nr.
1.

Prekės
pavadinimas
Plovimo
priemonė skirta
automatinėms
basonų plovimo
mašinoms

Būtinos sąlygos
Silpnai šarminė plovimo priemonė - tirpalas, skirta
automatiniu būdu plauti stipriai užterštas žmonių
tuštinimosi atliekų talpyklas. Tinka plauti šarmams
atsparius paviršius - nerūdijantį plieną, keramiką, stiklą
ir atsparų plastiką.
Tirpalo dozavimas 2–4 ml/l vandens.
Taros talpa: ≤ 5 L užsukamas bakelis;
Tiekiamo tirpalo pH: 12±1
0,5 % vandens tirpalo pH: 9±1
Toskiškumas >8000 mg/kg.
Sudėtis pagal ES plovimo priemonių reglamentą Nr.
648/2004 - polikarboksilatai <5 %, amfoterinės
paviršiaus aktyviosios medžiagos <5 %, natrio
hidroksidas
ne blogiau 0,5–2,0 %; Biologiškai
skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė
Patvirtinta darbui su turimomis FD1600 basoninėms
pagal LST EN ISO 15883, pateikti įrodančius
dokumentus. Turi atitikti Europos direktyvos
93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų.

Atitikimas
Taip, atitinka visus nurodytus
reikalavimus.
Patvirtinantys
dokumentai pridedami CPV IS el.
sistemoje. Getinge Clean Flusher
Detergent, Getinge AB, Švedija

Kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitiktį
cheminės sudėties reikalavimams įrodančius
dokumentus - saugos duomenų lapai, gamintojo
techninė informacija, atitikimas standartams
lygiaverčiai dokumentai.

arba

Visi reikalaujami dokumentai turi būti pateikti
kartu su pasiūlymu elektroninėmis CVP IS
priemonėmis.
2.

Nukalkinimo
priemonė skirta
automatinėms
basonų plovimo
mašinoms,

Silpnai šarminė priemonė tinka plauti silpnai šarminis
plovimo tirpalas, skirtas automatiniu būdu praplauti
žmonių tuštinimosi atliekų talpyklas ir sistemos
vamzdynus, siekiant išvengti kieto vandens
kalkinių nuosėdų susidarymo. Tinka plauti šarmams
atsparius
paviršius, pvz., nerūdijantį plieną, keramiką, stiklą ir
atsparų plastiką.
- Tirpalo dozavimas, 5–1,5 ml/l vandens, praplovimui

Taip, atitinka visus nurodytus
reikalavimus. Patvirtinantys
dokumentai pridedami CPV IS el.
sistemoje. Getinge Clean Flusher
Rinse, Getinge AB, Švedija
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-Tirpalo dozavimas , 1,5–4,5 ml/l vandens garų
generatoriui.
- Taros talpa: ≤ 5 L užsukamas bakelis;
-Tiekiamo tirpalo pH: 9±1
- 1ml/L vandens tirpalo pH: 8±1
-Toksiškumas ≥ 4000 mg/kg.
- Sudėtis pagal ES plovimo priemonių reglamentą Nr.
1907/2006- polikarboksilatai ne blogiau 15–30%,
natrio hidroksidas ne blogiau 0,5–2,0 %; Biologiškai
skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė;
Patvirtinta darbui su turimomis FD1600 basoninėms
pagal LST EN ISO 15883, pateikti įrodančius
dokumentus. Turi atitikti Europos direktyvos
93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų.
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį

cheminės sudėties reikalavimams įrodančius
dokumentai - duomenų saugos lapai, gamintojo
techninė informacija, atitikimas standartams
lygiaverčiai dokumentai.

arba

Visi reikalaujami dokumentai turi būti pateikti
kartu su pasiūlymu elektroninėmis CVP IS
priemonėmis.
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