
Apklausos sąlygų  

1 priedas  

 

PASIŪLYMO FORMA  

 

_________2021-11-24_______ 

(Data) 

 

______________Panevėžys______________ 

(Vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas 

/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi 

visi dalyvių pavadinimai/ 

UAB „AV investicija“ 

Tiekėjo adresas P. Puzino g. 9, LT-35173 Panevėžys 

Įmonės kodas 300114003 

Už pasiūlymą atsakingo asmens  

vardas, pavardė 

Aurelija Jačiauskaitė 

Telefono numeris (8 45) 46 25 60 

Fakso numeris - 

El. pašto adresas avinvesticija@inbox.lt  

 

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) 

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)  UAB „Transeco“ 

UAB „Toksika“ 

Subtiekėjo (-ų) įmonės kodas (-ai) 301574549 

244670310 

Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)  P. Puzino g. 9, LT-35173 Panevėžys 

Kuro g. 15, LT-02300 Vilnius 

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai 

ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) 

30 proc. 

5 proc. 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:avinvesticija@inbox.lt


Mes siūlome:  

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Mato 

vnt. 

Prognozuoja

mas 

paslaugų ir 

prekių 

poreikis 36 

mėn.  

Mato 

vnt. 

kaina be 

PVM 

Viso 

kiekio 

suma be 

PVM 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1. Infekuotų atliekų, aštrių daiktų, 

vienkartinių gaminių, turėjusių sąlytį 

su krauju ar kitais organizmo sekretais 

rinkimas, išvežimas ir tvarkymas 

Kg  14000 0,79 11060,00 

2. Neinfekuotų aštrių daiktų (nenaudotų 

adatų, skalpelių, skutimosi peiliukų ir 

pan.) rinkimas, išvežimas ir šalinimas 

Kg  30 0,79 23,70 

3. Neinfekuotos atliekos, kurių rinkimui 

ir šalinimui netaikomi specialūs 

reikalavimai, kad būtų išvengta 

infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso 

tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai 

drabužiai, vystyklai) rinkimas, 

išvežimas ir šalinimas 

Kg  40000 0,70 28000,00 

4. Farmacinių atliekų (naikintini 

vaistiniai preparatai, cheminės 

medžiagos) rinkimas, išvežimas ir 

šalinimas 

Kg  30 1,50 45,00 

5. Cheminių medžiagų (ampulių stiklo 

tuščių buteliukai, kuriuose buvo 

medikamentai, laboratorijos reagentų 

atliekų ir kt.) rinkimas, išvežimas ir 

šalinimas 

Kg  20 1,50 30,00 

6. Rentgeno nuotraukų rinkimas, 

išvežimas ir šalinimas 09 01 06 

Kg  2 1,10 2,20 

7. Rentgeno nuotraukų išvežimas ir 

tvarkymas 09 01 08 

Kg  2 1,10 2,20 

8. Liuminescencinių, dienos šviesos 

lempų, kuriose yra gyvsidabrio 

rinkimas, išvežimas ir šalinimas 

Kg  39 2,00 78,00 

9. Polietileninių maišų tiekimas, 

ženklinti, geltoni, 30 l 

Vnt. 2150 0,15 322,50 

10. Polietileninių maišų tiekimas, 

ženklinti, geltoni, 80 l 

Vnt. 400 0,20 80,00 

11. Polietileninių maišų tiekimas, 

ženklinti, geltoni, 140 l 

Vnt. 5540 0,30 1662,00 

12. Kartoninių dėžių tiekimas, ne 

mažesnės kaip 400x250x500 mm, su 

Vnt. 3750 0,45 1687,50 



ženklinimu 

Iš viso Eur be PVM: 42993,10 

PVM: 9028,55 

Iš viso Eur su PVM: 52021,65 

Viso Eur be PVM (žodžiais): keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys 

eurai, dešimt centų 

Viso Eur su PVM (žodžiais): penkiasdešimt du tūkstančiai dvidešimt vienas euras, šešiasdešimt 

penki centai 

*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 2019-05-02 atliekų perdavimo sutartis Nr. 2019/01 2 

2 2021-04-30 medicininių atliekų tvarkymo sutartis Nr. MAS-59 3 

** 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 2019-05-02 atliekų perdavimo sutartis Nr. 2019/01 2 

2 2021-04-30 medicininių atliekų tvarkymo sutartis Nr. MAS-59 3 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  

 

Direktorė        Aurelija Jačiauskaitė 

_______________________________________________________________________________  

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)                (Parašas)                      (Vardas, pavardė)  
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