
 

 

 

 

 

 

 

 

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 centrui 
 

PASIŪLYMAS 

2022-03-25 Nr. P001654 

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 8*37 323576 

Fakso numeris 8*37 226576 

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

 

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

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)   

Subtiekėjo (-ų) įmonės kodas (-ai)  

Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)   

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subtiekėją (-us) 

 

 

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: 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Mato 

vnt. 

Perkamas 

kiekis 

Mato vnt. 

kaina be PVM 

Viso 

kiekio 

suma be 

PVM 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1. Grikių lukštų pagalvė dubens srities 

pragulų profilaktikai / su higieniniu 

užvalkalu  

Art. nr. 999328, gam. UAB Metras 

Vnt. 24 

 

27,19 652,56 

2. Pagalvėlė kulnų pragulų profilaktikai 

poroloninė  

Art. nr.  999313POR, gam. UAB Metras 

Vnt. 24 

 

17,9336 430,41 
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3. Grikių lukštų pagalvėlės kulnų apsaugai  

Art. nr.  999313, gam. UAB Metras 

Vnt. 24 

 

10,33 247,92 

4. Guminis ratas nuo pragulų  

Art. nr. 41442, gam. Sundo homecare 

Vnt. 20 

 

9,9175 198,35 

5. Universali pozicionavimo pagalvėlė  

Mod. Posimed, art nr. 43100, gam. Funke 

Medical 

Vnt. 16 

 

25,372 405,95 

6. Universali pozicionavimo pagalvėlė  

Mod. Posimed, art nr. 43101, gam. Funke 

Medical 

Vnt. 16 

 

30,248 483,97 

7. Kulno/dilbio pozicionavimo pagalvėlė 

Mod. Posimed, art nr. 43130, gam. Funke 

Medical 

Vnt. 24 

 

26,116 626,78 

8. 30 laipsnių pozicionavimo forma  

Mod. Posimed, art nr. 43110, gam. Funke 

Medical 

Vnt. 24 

 

47,521 1140,50 

9. Pozicionavimo volas 

Mod. Posimed, art nr. 43115, gam. Funke 

Medical 

Vnt. 16 

 

30,248 483,97 

Iš viso Eur be PVM: 4670,41 

PVM 21 proc.: 980,79 

Iš viso Eur su PVM: 5651,20 

Viso Eur be PVM (žodžiais):  keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt eurų 41 ct 

Viso Eur su PVM (žodžiais):penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas euras 20 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 

   

   

** 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 Įgaliojimas pasirašyti dokumentus 1 



 

 

2 Siūlomų prekių aprašymas 3 

   

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų vadybininkė__________________________________________________Miglė Jonikė 

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



 

 

Apklausos sąlygų 

2 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Reikalavimai ir sąlygos: 

Eil. 

Nr. 

Prekės 

pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Perkamas 

kiekis 

Būtinos sąlygos Siūlomos prekės parametrai 

1. Grikių lukštų 

pagalvė 

dubens srities 

pragulų 

profilaktikai / 

su higieniniu 

užvalkalu 

Vnt. 24 

 

Dedama gulinčiam ligoniui po 

dubeniu siekiant sumažinti 

spaudimą kryžkaulio srityje ir 

taip išvengti pragulų, o 

turintiems pragulų – lengviau jas 

gydyti. Matmenys: skersmuo 40 

(±2cm.) cm. Užvalkalas 

neperšlampantis, bet pralaidus 

orui. Nuėmus užvalkalą galima 

skalbti iki 95° temperatūroje. 

Pagalvėlės savybės: puikiai 

praleidžia orą. 

Užtikrina pakankamą kraujo 

apytaką 

Pagalvės viduje natūralūs grikių 

lukštai 

Užvalkalas pagamintas iš orui 

pralaidžios, tačiau skysčiui 

nepralaidžios medžiagos 

Užvalkalas pasiūtas taip, kad 

grikių lukštai pasiskirsto tolygiai 

ir nesukrenta. 

Dedama gulinčiam ligoniui po 

dubeniu siekiant sumažinti 

spaudimą kryžkaulio srityje ir 

taip išvengti pragulų, o 

turintiems pragulų – lengviau 

jas gydyti. Matmenys: 

skersmuo 42 cm. Užvalkalas 

neperšlampantis, bet pralaidus 

orui. Nuėmus užvalkalą galima 

skalbti iki 95° temperatūroje. 

Pagalvėlės savybės: puikiai 

praleidžia orą. 

Užtikrina pakankamą kraujo 

apytaką 

Pagalvės viduje natūralūs 

grikių lukštai 

Užvalkalas pagamintas iš orui 

pralaidžios, tačiau skysčiui 

nepralaidžios medžiagos 

Užvalkalas pasiūtas taip, kad 

grikių lukštai pasiskirsto 

tolygiai ir nesukrenta. 

2. Pagalvėlė 

kulnų pragulų 

profilaktikai 

poroloninė  

 

Vnt. 24 

 

Pagalvėlė kulnų pragulų 

profilaktikai pagaminta iš 

aukštos kokybės porolono arba 

lygiavertės medžiagos. 

Pagalvėlė tinka visiems 

ligoniams, apimtis reguliuojama 

lipniomis juostelėmis. 

Pagalvėlės užvalkalas: 

kvėpuojantis, neperšlampantis, 

antibakterinis. 

Pagalvėlė kulnų pragulų 

profilaktikai pagaminta iš 

aukštos kokybės porolono 

Pagalvėlė tinka visiems 

ligoniams, apimtis 

reguliuojama lipniomis 

juostelėmis. Pagalvėlės 

užvalkalas: kvėpuojantis, 

neperšlampantis, 

antibakterinis. 

3. Grikių lukštų 

pagalvėlės 

kulnų apsaugai 

Vnt. 24 

 

Šios pagalvėlės skirtos kulnų 

pragulų profilaktikai. Pagalvėlės 

tinka visiems ligoniams, nes jų 

apimtis reguliuojama lipniomis, 

velcro arba lygiavertės 

medžiagos juostelėmis. Norint 

dar labiau sumažinti pagalvėlės 

apimtį, galima dalį grikių lukštų 

nupilti. Dedamos ant čiurnų, kad 

kulnai nesispaustų į čiužinio 

paviršių ir būtų šiek tiek pakelti. 

Nuėmus užvalkalus galima 

skalbti 40° temperatūroje. 

Pagalvėlių savybės: sumažina 

kulnų spaudimą į lovos paviršių; 

užtikrina pakankamą kraujo 

Šios pagalvėlės skirtos kulnų 

pragulų profilaktikai. 

Pagalvėlės tinka visiems 

ligoniams, nes jų apimtis 

reguliuojama lipniomis, velcro 

juostelėmis. Norint dar labiau 

sumažinti pagalvėlės apimtį, 

galima dalį grikių lukštų 

nupilti. Dedamos ant čiurnų, 

kad kulnai nesispaustų į 

čiužinio paviršių ir būtų šiek 

tiek pakelti. Nuėmus 

užvalkalus galima skalbti 40° 

temperatūroje. 

Pagalvėlių savybės: sumažina 

kulnų spaudimą į lovos 



 

 

apytaką;  padeda išvengti 

pragulų ir jas gydyti; puikiai 

praleidžia orą. Pagaminta iš 

natūralių grikių lukštų ir 100% 

medvilnės impilo.  

paviršių; užtikrina pakankamą 

kraujo apytaką;  padeda 

išvengti pragulų ir jas gydyti; 

puikiai praleidžia orą. 

Pagaminta iš natūralių grikių 

lukštų ir 100% medvilnės 

impilo. 

4. Guminis ratas 

nuo pragulų 

Vnt. 20 

 

Dedamas gulinčiam ligoniui po 

dubeniu siekiant sumažinti 

spaudimą kryžkaulio srityje ir 

taip išvengti pragulų, o 

turintiems pragulų – lengviau jas 

gydyti. Guminis. Išorinis 

skersmuo – 40-45 cm, vidinis 

skersmuo -14 (±1cm.) cm. 

Pripučiamas, todėl galima 

lengvai reguliuoti rato kietumą. 

Lengvai valomas.  

Dedamas gulinčiam ligoniui 

po dubeniu siekiant sumažinti 

spaudimą kryžkaulio srityje ir 

taip išvengti pragulų, o 

turintiems pragulų – lengviau 

jas gydyti. Guminis. Išorinis 

skersmuo – 43 cm, vidinis 

skersmuo -14 cm. 

Pripučiamas, todėl galima 

lengvai reguliuoti rato 

kietumą. Lengvai valomas 

5. Universali 

pozicionavimo 

pagalvėlė  

Vnt. 16 

 

Pagalvėlės dydis: 35 x 25 cm 

(±2cm.) cm.  Greitai ir 

optimaliai prisitaiko prie kūno 

kontūrų. Optimaliai sumažina 

slėgį – tinka pragulų terapijai. 

Lengva, užpildyta granulėmis. 

Atspari vandeniui, bet pralaidi 

orui. Dezinfekuojama. 

Pagalvėlės dydis: 37 x 26cm.  

Greitai ir optimaliai prisitaiko 

prie kūno kontūrų. Optimaliai 

sumažina slėgį – tinka pragulų 

terapijai. Lengva, užpildyta 

granulėmis. Atspari vandeniui, 

bet pralaidi orui. 

Dezinfekuojama. 

6. Universali 

pozicionavimo 

pagalvėlė  

Vnt. 16 

 

Pagalvėlės dydis: 55 x 40 cm. 

(±2cm.) cm. 

Greitai ir optimaliai prisitaiko 

prie kūno kontūrų. Optimaliai 

sumažina slėgį – tinka pragulų 

terapijai. Lengva, užpildyta 

granulėmis. Atspari vandeniui, 

bet pralaidi orui. 

Dezinfekuojama. 

Pagalvėlės dydis: 56 x 40 cm 

Greitai ir optimaliai prisitaiko 

prie kūno kontūrų. Optimaliai 

sumažina slėgį – tinka pragulų 

terapijai. Lengva, užpildyta 

granulėmis. Atspari vandeniui, 

bet pralaidi orui. 

Dezinfekuojama. 

7. Kulno/dilbio 

pozicionavimo 

pagalvėlė 

Vnt. 24 

 

Skirta kulno/dilbio 

pozicionavimui. Dydis: 39 

x21x8 cm. (± 1 cm.). 

Greitai ir optimaliai prisitaiko 

prie kūno kontūrų. Optimaliai 

sumažina slėgį – tinka pragulų 

terapijai. Lengva, užpildyta 

granulėmis ar kita lygiavertė 

medžiaga. Atspari vandeniui, bet 

pralaidi orui, nedegi. 

Dezinfekuojama. 

Skirta kulno/dilbio 

pozicionavimui. Dydis: 39 

x21x8 cm. 

Greitai ir optimaliai prisitaiko 

prie kūno kontūrų. Optimaliai 

sumažina slėgį – tinka pragulų 

terapijai. Lengva, užpildyta 

granulėmis. Atspari vandeniui, 

bet pralaidi orui, nedegi. 

Dezinfekuojama. 

8. 30 laipsnių 

pozicionavimo 

forma 

Vnt. 24 

 

Skirta paremti 30 laipsnių 

kampu, su integruota pagalvėle. 

Dydis: 170 x 74cm. (± 2 cm.). 

Greitai ir optimaliai prisitaiko 

prie kūno kontūrų. Optimaliai 

sumažina slėgį – tinka pragulų 

terapijai. Lengva, užpildyta 

granulėmis ar kita lygiavertė 

Skirta paremti 30 laipsnių 

kampu, su integruota 

pagalvėle. Dydis: 170 x 74cm. 

Greitai ir optimaliai prisitaiko 

prie kūno kontūrų. Optimaliai 

sumažina slėgį – tinka pragulų 

terapijai. Lengva, užpildyta 

granulėmis. Atspari vandeniui, 



 

 

medžiaga. Atspari vandeniui, bet 

pralaidi orui, nedegi. 

Dezinfekuojama. 

bet pralaidi orui, nedegi. 

Dezinfekuojama. 

9. Pozicionavimo 

volas 

Vnt. 16 

 

Skirtas paremti kaklą, kelį ir 

kitas galūnes. Dydis: 60 x 20 

cm. . (± 1 cm.). 

Greitai ir optimaliai prisitaiko 

prie kūno kontūrų. 

Optimaliai sumažina slėgį – 

tinka pragulų terapijai. Lengvas, 

užpildytas granulėmis. 

Atsparus vandeniui, bet 

pralaidus orui, nedegus. 

Dezinfekuojamas.  

Skirtas paremti kaklą, kelį ir 

kitas galūnes. Dydis: 60 x 21 

cm. Greitai ir optimaliai 

prisitaiko prie kūno kontūrų. 

Optimaliai sumažina slėgį – 

tinka pragulų terapijai. 

Lengvas, užpildytas 

granulėmis. 

Atsparus vandeniui, bet 

pralaidus orui, nedegus. 

Dezinfekuojamas. 

10. Garantija   Garantija ne mažiau 12 mėn .  

Garantija 12 mėn.  

 

 

 

Viešųjų pirkimų vadybininkė _________________________________________________ Miglė Jonikė _ 

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


