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Užsakovo pavadinimas: Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ
Užsakymo sąlygos
Terminas atnaujintam varžymuisi: 2 pilnos d.d.
Pagrindinės sutarties galiojimo terminas: 12 mėn.
Įsipareigojimas nupirkti prekių kiekio ne mažiau kaip: 70 %
Atsiskaitymo už prekes terminas: 30 k.d.
Prekių pristatymo terminas, kai atskiro užsakymo kaina mažesnė kaip 150 Eur: 2 d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai atskiro užsakymo kaina didesnė kaip 150 Eur: 4 d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai atskiro užsakymo kaina didesnė kaip 1000 Eur: 7 d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai atskiro užsakymo kaina didesnė kaip 3000 Eur: 10 d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai atskiro užsakymo kaina didesnė kaip 6000 Eur: 15 d.d.
Prekių pristatymo vieta: Vilniaus g. 125, Šiauliai, LT-76354
Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko Ne
garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo
sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų:
Maksimali užsakymo kaina (Eur su mokesčiais): 1487.5000 Eur.
Kontaktinis asmuo užsakymo klausimams (vardas, pavardė, pareigos, tel.nr., el. Laura Griciūtė administratorė, el. p. info@gerc.lt, tel. 8 41 524
paštas): 037
Tiekėjo atsakingas asmuo / -ys už pagrindinės sutarties vykdymą ir jos pakeitimų Indrė Pribelskienė
paskelbimą (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas): Regiono projektų vadovė

Tel.: 8 700 30111
El. p.: info@officesystem.lt

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) Taip
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant pasiūlymą dėl
Preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi:
Konfidenciali informacija: nėra
Konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų
pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai).
Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
DPS tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti
įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma
kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, prekių,
paslaugų ar darbų kaina bei įkainiai nėra laikomi konfidencialia informacija.

Ekologiškas biuro popierius iš 100% perdirbtos žaliavos

Prekės Prekės aprašymas ir techninė specifikacija Mato vnt. Maksimalus Prekės vnt.
kodas kiekis kaina

be PVM
BP1 Ekologiškas biuro popierius iš 100% perdirbtos žaliavos*, A4 Pakuotė 250 2.15 eur.

Gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, prekės kodas, gamyklos Mondi Group,
pavadinimas Nautilus Classic

A4 80gsm,
9003974433219,
Mondi
Neusiedler
GmbH

Formatas A4 Taip/Turi
Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto Taip/Turi
popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys
dokumentai: Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue
Angel)*** arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic
Swan)***, arba Forest Stewardship Council (toliau – FSC)*** sertifikatas, arba
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gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos
bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje Taip/Turi
naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui
nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl.
Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar
kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel
arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios
(notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo Taip/Turi
įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu
Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.Atitiktį
reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas
patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) Taip/Turi
Lyginamasis svoris (pagal ISO 536), 80 g/m2 Taip/Turi
Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 100 µm 104
Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 90 % 94
Pakuotėje 500 lapų Taip/Turi

Pagrindinės sutarties vertė EUR be PVM 537.50 eur.
PVM suma, EUR 112.88 eur.
Pagrindinės sutarties vertė, EUR su PVM 650.38 eur.

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraišką DPS, yra

nepasikeitusi.

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas:

Office system, UAB, Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius, Vilniaus apskritis

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

Gintarė Šileikytė, Viešųjų pirkimų projektų koordinatorė

PIRKIMAS NR. CPO178631 Puslapis 2


