
  

 

 

 

 

UAB „TEIDA“ 

 Įmonės kodas: 134310131, įmonės PVM mokėtojo kodas: LT343101314 

Puodžių g. 4, LT-44288 Kaunas, tel.: 8*37 323576, faks.: 8*37 226576, info@teida.lt 
 

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras 

 

PASIŪLYMO FORMA  

 

2019-12-12 

Vilnius 

 

Tiekėjo pavadinimas UAB Teida 

Tiekėjo adresas Puodžių g. 4-1, LT-44288 Kaunas 

Įmonės kodas 134310131  

Už pasiūlymą atsakingo asmens  vardas, pavardė Miglė Jonikė 

Telefono numeris +370 37 323576 

Fakso numeris +370 37 209358 

El. pašto adresas migle@teida.lt, info@teida.lt  

 

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

- apklausos sąlygose; 

- kituose pirkimo dokumentuose. 

2. Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas nuostatas, teikiame savo pasiūlymą, kuris atitinka  

visus apklausos sąlygose nustatytus reikalavimus:  

 

Mes siūlome:  

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Mato 

vnt. 

Prognoz

uojamos 

apimtys 

per 12 

mėn. 

Mato vnt. 

kaina be 

PVM 

Viso kiekio 

kaina be 

PVM 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1. Pilates kamuolys „Softgym“ 

Art. nr. 93.1x 

Vnt. 6 2,6446 15,8676 

2. „Thera – band“ apvali elastinė juosta su 

laikikliais  

Art. nr. 21432 

 

Vnt. 10 9,0909 90,909 

3. „Thera – band“ apvali elastinė juosta su 

laikikliais  

Art. nr. 21429 

Vnt. 10 9,0909 90,909 

4. „Thera – band“ apvali elastinė juosta su 

laikikliais   

Art.nr. 21433 

Vnt. 10 9,0909 90,909 
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5. Rankų – kojų treniruoklis 

Art. nr. 63100 

Vnt. 4 16,777 67,108 

6. „Gymnic Plus“  

art. nr. 95.42 

Vnt. 3  15,3306 45,9918 

7. Elektrostimuliacijos aparatas 

Art. nr. 774500 

Vnt. 4 66,1157 264,4628 

8. Elektrostimuliacijos aparatas 

Art. nr. 774515 

Vnt. 2 89,256 178,512 

9. „Gymnic Plus“ kamuolys 

Art. nr. 95.41 

Vnt. 2 17,2975 34,595 

Viso Eur be PVM 879,26 

21 proc. PVM 184,65 

Iš viso Eur su PVM 1063,91 

Viso Eur be PVM (žodžiais): aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 26 ct 

Viso Eur su PVM (žodžiais):  vienas tūkstantis šešiasdešimt trys eurai 91 ct 

 

PASTABA: 

Į pasiūlymų kainas turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, būtinos sutarčiai  

tinkamai vykdyti. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, kai tiekėjas yra PVM mokėtojas, arba Eur be 

 PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas (nurodomas juridinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis tiekėjas 

 nėra PVM mokėtojas).   

3. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus:* 

Eil.

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas  Kokiai daliai pasitelkiamas 

 -  

* Pildyti tada, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. 

 

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:** 

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapis 

1 Įgaliojimas darbuotojui pasirašyti dokuementus 1 

   

** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus 

 yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.  

 

7.Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

1 Įgaliojimas darbuotojui pasirašyti dokuementus 1 

2 Gamintojo dok. 21 

3  Siūlomų prekių techninė specifikacija 1 

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

 
Viešųjų pirkimų vadybininkė    Miglė Jonikė  

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)   

 



 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Eil.  

Nr.   

Prekės pavadinimas 
Siūlomų prekių techninė specifikacija 

1. Pilates kamuolys 

„Softgym“ 

Art. nr. 93.1x 

23 cm. skersmens, minkštas, neslystančio paviršiaus kamuolys. 

Naudojamas tempimo, judesių koordinacijos, pusiausvyros, jėgos 

bei gimnastikos pratimams. Pratimus galima atlikti su visiškai, arba 

dalinai pripūstu kamuoliu. Maksimali rekomenduojama apkrova – 

80 kg. Komplekte yra šiaudelis kamuoliui pripūsti ir pratimų 

brošiūra.  

2. „Thera – band“ apvali 

elastinė juosta su 

laikikliais  

Art. nr. 21432 

 

Žalia – vidutinio tamprumo ir vidutinio pasipriešinimo. Sudaro 60 

cm ilgio apvali juosta, kurios galai tvirtai sujungti, kad sudarytų 

uždaro tipo kilpą, ir du minkšti riešų/čiurnų laikikliai tvirtinami 

velcro juostele. Komplekte – pratimų plakatas. 

3. „Thera – band“ apvali 

elastinė juosta su 

laikikliais  

Art. nr. 21429 

Raudona – didelio tamprumo, mažo pasipriešinimo, pradedantiems. 

Sudaro 60 cm ilgio apvali juosta, kurios galai tvirtai sujungti, kad 

sudarytų uždaro tipo kilpą, ir du minkšti riešų/čiurnų laikikliai 

tvirtinami velcro juostele. Komplekte – pratimų plakatas 

4. „Thera – band“ apvali 

elastinė juosta su 

laikikliais   

Art.nr. 21433 

Mėlyna – vidutinio tamprumo ir vidutinio pasipriešinimo, 

pažengusiems. Sudaro 60 cm ilgio apvali juosta, kurios galai tvirtai 

sujungti, kad sudarytų uždaro tipo kilpą, ir du minkšti riešų/čiurnų 

laikikliai tvirtinami velcro juostele. Komplekte – pratimų plakatas 

5. Rankų – kojų treniruoklis 

Art. nr. 63100 

Treniruoklis naudojamas kojų ir rankų mankštai. Pagamintas iš 

metalo, su plastikiniais, pedalais. Pedalai su užsegamais 

prilaikančias pėdas dirželiais. Sukama rankenėle mechaniškai 

reguliuojama pedalų apkrova. Treniruoklio svoris – 2,1 kg., aukštis 

– 26 cm. 

6. „Gymnic Plus“ art. nr. 

95.42 

Pagamintas iš gumos, tinka sportui ir reabilitacijai. Apsaugotas nuo 

staigaus oro išėjimo pradūrus kamuolį. Skersmuo – 65 cm. 

Rekomenduojama maksimali apkrova 120 kg. Komplekte – pratimų 

knygelė. 

7. Elektrostimuliacijos 

aparatas 

Art. nr. 774500 

Kompaktiškas, skaitmeninis, dviejų kanalų aparatas, skirtas 

skausmui malšinti, veikiantis TENS rėžimu. Signalo kanalai – 2 

nepriklausomi kanalai. Darbo rėžimai: nuolatinis, moduliuotas, 

pulsinis. Impulso forma: asimetrinis, stačiakampis bipoliaris. Srovės 

stiprumas: 0-80mA  kiekvienam kanalui. Nešiojamas: svoris – 

100,00g. su baterija. Maitinimas – baterija. LCD ekranas, rodo: 

srovės stiprumą, impulso dažnį ir trukmę, laiką, darbo rėžimą. 

8. Elektrostimuliacijos 

aparatas 

Art. nr. 774515 

Kompaktiškas ir funkcionalus elektrostimuliacijos aparatas, 

veikiantis dviem rėžimais: TENS ir STIM. 

9. „Gymnic Plus“ kamuolys 

Art. nr. 95.41 

Pagamintas iš gumos, tinka sportui ir reabilitacijai. Apsaugotas nuo 

staigaus oro išėjimo pradūrus kamuolį. Skersmuo – 75 cm. 

Rekomenduojama maksimali apkrova 120 kg. Komplekte – pratimų 

knygelė. 

 




