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VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRUI 

 

PASIŪLYMAS  

VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO 

 

2021-09-14 

Panevėžys 

 

Tiekėjo pavadinimas A.Zapalskio IĮ „Azas“ 

Tiekėjo adresas Tiekimo g. 2A, 35289, Panevėžys 

Įmonės kodas 147838431 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Direktorius Juozas Devižis 

Telefono numeris 8-45 508288 

Fakso numeris 8-45 571361 

El. pašto adresas info@azas.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: 

3. Pasirašydami pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. 

Mes siūlome:  

 

2 pirkimo dalis 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Mato 

vnt. 

Prognozuojamas 

poreikis iki 2022-

08-09 

Mato 

vnt. 

kaina 

be 

PVM 

Viso 

kiekio 

suma 

be 

PVM 

1 2 3 4 5 6=4x5 

2.1. Klizma 1750 ml vienkartinė, su CE 

žyma 

Vnt. 20 0,65 13,00 

Iš viso Eur be PVM: 13,00 

PVM 5 proc.: 0,65 

Iš viso Eur su PVM: 13,65 

Viso Eur be PVM (žodžiais): Trylika Eur.  

Viso Eur su PVM (žodžiais): Trylika Eur. 65 ct. 

6 pirkimo dalis 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Mato 

vnt. 

Prognozuojamas 

poreikis iki 

2022-08-09 

Mato 

vnt. 

kaina 

be 

PVM 

Viso 

kiekio 

suma 

be 

PVM 

1 2 3 4 5 6=4x5 

6.1. Aštrių instrumentų talpyklos su adatų 

nuėmimo įtaisu, 1,5 l, su CE žyma 

Vnt. 60 0,59 35,40 

Iš viso Eur be PVM: 35,40 

PVM 5 proc.: 1,77 
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Iš viso Eur su PVM: 37,17 

Viso Eur be PVM (žodžiais): Trisdešimt penki Eur. 40 ct. 

Viso Eur su PVM (žodžiais):trisdešimt septyni Eur. 17 ct. 

 

 

 

 

*Į kainą 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).   

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

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapis 

1 Sert.apr. katal. 3-11 

   

** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija.  

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

pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, 

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių 

sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius 

interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties 

ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį 

pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.  

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad remiantis  Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi ir Viešųjų 

pirkimų tarnybos išaiškinimu, siūlomi įkainiai (prekės vieneto kainos) negali būti laikoma 

konfidencialia informacija, todėl viešinant sutartis ir pasiūlymus CVP IS jie privalo būti paviešinti 

kartu su kita nekonfidencialia sutarties/ pasiūlymo informacija. Nuoroda, kad visas pateiktas 

pasiūlymas yra konfidenciali informacija, negalima.  

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

1 Pasiūlymo turinys, tiekėjo duomenys, prekių specifikacija 2 

2 Sert.apr. katal. 11 

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

Direktorius      Juozas Devižis  

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                  (Parašas)                       (Vardas, pavardė) 

 


