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________________________________________________________________________________________________ 

PASIŪLYMAS 

DĖL ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO 

 

2020-07-31 Nr. BM20-207 

Vilnius 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

UAB „Barameda“ 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

Perkūnkiemio g. 11-62, LT-12114, Vilnius 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, tel. 

Nr. ir el. paštas. 

Jekaterina Baratinskienė, direktorė, 8 650 96966, 

info@barameda.com 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, pirkimo sutarties sąlygomis, 

kitais pirkimo dokumentais (jų paaiškinimuose, papildymuose, jei jie skelbiami). Taip pat patvirtiname, kad 

visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią 

buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms 

aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

 

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir patvirtiname, kad 

mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

 

MES SIŪLOME: 

 

2 Pirkimo dalis. Vienkartiniai nesterilūs chalatai 

Eil. 

Nr. 
Prekės pavadinimas 

Mato 

vienetas 

Kiekis, 

vnt,1 

Mato vnt. 

kaina (Eur 

be PVM) 

Mato vnt. 

kaina (Eur su 

5% PVM) 

Suma, 

EUR (su 

PVM) 

Siūlomi techniniai 

parametrai bei 

gamintojo pavadinimas 

2.1. 
Vienkartiniai 

nesterilūs chalatai 
Vnt. 3900 1,50 

1,575 

6142,50 

Visa informacija 

pateikta: „Katalogas 2 

KONFIDENCIALU“ 

Viso, Eur su PVM 6142,50 - 
1Kiekis, vnt. – preliminarus kiekis, kurį Perkančiosios organizacijos planuoja, tačiau neįsipareigoja, 

įsigyti per 5 mėnesius ir naudojamas tiekėjų pateiktų pasiūlymų palyginimui. 

 

Bendra 2-os pirkimo dalies kaina su PVM 6142,50 (šeši tūkstančiai šimtas keturiasdešimt du eurai 50 ct) 

EUR. 

 

4 Pirkimo dalis. Chirurginės sterilios lateksinės pirštinės 

Eil. 

Nr. 
Prekės pavadinimas 

Mato 

vienetas 

Kiekis, 

vnt,1 

Mato vnt. 

kaina (Eur 

be PVM) 

Mato vnt. 

kaina (Eur su 

5% PVM) 

Suma, 

EUR (su 

PVM) 

Siūlomi techniniai 

parametrai bei 

gamintojo pavadinimas 

4.1. 
Chirurginės sterilios 

lateksinės pirštinės 
Vnt. 500 0,36 

0,378 

189,00 

Visa informacija 

pateikta: „Katalogas 4 

KONFIDENCIALU“ 



2 

Eil. 

Nr. 
Prekės pavadinimas 

Mato 

vienetas 

Kiekis, 

vnt,1 

Mato vnt. 

kaina (Eur 

be PVM) 

Mato vnt. 

kaina (Eur su 

5% PVM) 

Suma, 

EUR (su 

PVM) 

Siūlomi techniniai 

parametrai bei 

gamintojo pavadinimas 

Viso, Eur su PVM 189,00  
1Kiekis, vnt. – preliminarus kiekis, kurį Perkančiosios organizacijos planuoja, tačiau neįsipareigoja, 

įsigyti per 5 mėnesius ir naudojamas tiekėjų pateiktų pasiūlymų palyginimui. 

 

Bendra 4-os pirkimo dalies kaina su PVM 189,00 (šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai 0 ct) EUR. 

 

Pastabos: 

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės                       

atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________. 

 

Informacija apie subtiekėjus, kuriais remiamasi vykdant pirkimo sutartį: 
Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas, 

kodas ir adresas 

Numatomos teikti 

paslaugos / Numatomos 

tiekti prekės 

Pasiūlymo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, 

kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus 

Eur su PVM Procentais 

     

     

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

1 Katalogai KONFIDENCIALU 2 

2 Sertifikatai KONFIDENCIALU 29 

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali 

atskleisti tretiesiems asmenims): 
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) 

1 Katalogai KONFIDENCIALU 

2 Sertifikatai KONFIDENCIALU 

3 Siūlomų gamintojų pavadinimai, prekių kodai, prekių specifikacijos/parametrai, prekių pavyzdžių 

pakuotės 

 

Pastabos: 

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos 

pasiūlyme nėra.  

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka. 

 
       Direktorė                                                                                   Jekaterina Baratinskienė 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  

 


