
Apklausos s?lygq
1 priedas

PASIULYMO FORMA

2022-04-08

(Data)
Y.
Sraulrar

Vieta)

1. Siuo pasitlymu paZamime, kad sutinkame su visomis apklausos s4lygomis,

- apklausos s4lygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.
2. AtsiLvelgdami i konkurso s4lygose iSdestytas nuostatas, teikiame savo

atitinka visus apklausos s4lygose nustatytus reikalavimus :

nustatytomis:

pasiiilym4, kuris

Tiekejo pavadinimas
/Jeigu dalyvauja rlkio subjektq gruPe,

sura5omi visi dalyviu pavadinimai/

Romualdo Juozo Jankaus imone

Tiekeio adresas J. Sondeckio s. l2.Siauliai

Imonds kodas t44983553

UZ pasi[lym4 atsakingo asmens

vardas. oavarde

Romualdas Juozas Jankus

Telefono numeris 8-6t4-99531
Fakso numeris 8-41-ss2300
El. oa5to adresas deivisia@email.com

Mes sitilome Sias u

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas Mato
vnt.

Prognozuoja
ma apimtis
oer 24 men.

Kaina Eur
be PVM

Suma Eur be
PVM

1 Zmoniq palaikq perveZimo
naslausos

Vnt. 422 40,00 16880,00

2. Zmoniq palaikq laikino laikYmo
(sausoiimo) oaslaugos

Val. t4624 0,70 10236,8

I5 viso Eur be PVM 271t6.8
PVM 21 proc. 5694"53

I5 viso Eur su PVM 328t1.33

V * E". b. pVU lZoaZiais) Dvidesimt septyni tukstandiai Simtas Se5iolika eur.80 cnt.

V r" E", * PVIVI G"dZiais):Trisde5imt du tlkstandiai a5tuoni Simtai vienuolika eur.33 cnt.
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PASTABA:
I pasillymq kainas turi buti iskaiiiuota PVM, kiti mokesiiai bei visos kitos i5laidos, biitinos

sutariiai tinkamai vykdyti. Tiekejas turi nurodyti kain4 Eur su PVM, kai tiekejas yra PVM moketojas,
arba Eur be PVM, jei tiekejas yra ne PVM moketojas (nurodomas juridinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis
tiekejas nera PVM moketojas).

* Pildyti tada, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejar.

5. Siame pasiulyme yra pateikta ir konfidenciali informacii a:**

** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekejas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasi[lymo ikainis arba, kad visas pasitlymas yra konfidencialus.

T.Kartu ikiami Sie dokSU lu I Sle ooKumental

Eil.
Nr.

Pateiktq dokumentq pavadinimas Dokumento puslapiq
skaidius

1 Imones registravim o paLymeiimo kopii a

2. Leidimo- hisienos oaso kopiia 5

Pasiflymas del apklausos br]du vykdomo

,,Zmoniq palaikq perveZimo ir laikino
oaslausai" oirkti

maZos vertds pirkimo
laikymo (saugojimo)

2

Pasillymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

{mones savininkas Romualdas Juozas Jankus

itelksime Siuos subtiekO
Subtiekej o pavadinimas Kokiai daliai pasitelkiamas

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapis

(tiekejo arba jo igalioto asmens pareigos, vardas, pavarde)
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Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2010 m. liepos l3 d. lsakymu Nr. V-632

Sraur4l vrsuoMENES svEIKATos cENTRAS

BiudZetine lstaiga. Vilniaus g. 229. LT-76343 Siauliai. Tel. (8-41) 59 63 73, faks. (8-41) 52 54 75. el. p. infbrir)siariliuvsc.sam.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre. kodas 191349799

LEIDIMAS,HIGTENO S PASAS

2012-t0-J,\ Nr. HP- ,fJq
x.
Siauliai

\g,
"-/d"'\-?'

(Para5as)

Krizentas Kameneckas
(Vardas, pavarde)

1. Bendroii informaciia anie leidimo-hisienos Daso tur6toia:
1.1. Juridinio asmens/filialo pavadinimas ir teisine
forma

Romualdo Juozo Jankaus imone

1.2. Juridinio asmens/fi alo kodas 144983553
I 3. Juridinio asmens/fi alo buveines adresas Sondeckio p. 12. Siauliai
2. Informaciia aBie u-kine komercinc veikla, kuriai rrykdvti iSduotas leidimas-higienos pasas:

2.1. Ukines komercinds veiklos pavadinimas Zmogaus palaikq laidojimo paslaugos (Zmogaus
palaikq laikvmas, paruoSimas Sarvoti).

2.2. Ukines komercines veiklos vykdymo adresas V. Kudirkos s.99. Siauliai

Informaciia apie leidimo-higienos Daso bnkle:
1. Ukines komercinOs veiklos dalies navadinimas
2. Sorendimo oridmimo data ir numeris
3" Leidimo-higienos paso bfikle (teisinis statusas): leidimo-
higieno s paso galioj imo sustabdymas, leidimo-hi gieno s paso
galioj imo sustabdymo panaikinimas arba leidimo-higienos
paso galioiimo panaikinimas)

(Pareigq pavadinimas) A. V. (Para5as) (Vardas, pavarde)



Informaciia apie leidimo-hisienos paso bflklg:
1. Ukines komercinds veiklos dalies pavadinimas

2. Sprendimo priemimo datair numeris
3. Leidimo-higienos paso bukle (teisinis statusas): leidimo-
higienos paso galioj imo sustabdymas, leidimo-higienos paso

galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo-higienos
paso galioiimo panaikinimas)

(Pareigq pavadinimas) A. V.

(Pareigq pavadinimas) A. V.

(Para5as)

(ParaSas)

(Vardas, pavarde)

(Vardas, pavarde)

Informaciia anie leidimo-hicienos paso btrklg:
i. Ukines komercinds veiklos dalies pavadinimas

2. Sorendimo pri6mimo data ir numeris
3. Leidimo-higienos paso bukle (teisinis statusas): leidimo-
higienos paso galioj imo sustabdymas, leidimo-higienos paso

galioj imo sustabdymo panaikinimas arba leidimo-higienos
paso salioiimo panaikinimas)



Teritorij a, pastatai, patalpos
kuriuose numatoma
vykdyti ar vykdoma [kine
komercine veikla

1I kt., Laidojimo pmlaugq veikla teikiama pirmame pastato aukBte.

Romualdo Juozo Jankaus imone pateike patalpq eksplikacijas su

patalpq breZiniais. Pagal pateiktus registrq centro nekilnojamojo
turto kadastrinius matavimus (Pagrindinio pastato vidaus plotq
eksplikacija), patalpq paZymejimas plane: Saldymo kamera 1-14

(18,02 kv.m.), paruo3imo patalpa 1-15 (33,39 kv.m.), iSdavimo
patalpa (12,79 kv.m), tualetas l-21(3,39 kv. m.), parduotuvds
patalpa l-22 (43,02 kv.m), buitine-administracine patalpa I-23
(17,84 kv.m.). Bendras patalpq plotas: 128,45 kv. m.

Pastate irengti 3 iejimai: darbuotojams, lankyojams ir kiti du,

Zmogaus palaikq atveZimo, i5veZimo.

Zmogaus palaikq laikymui yra 1 Saldykla su Saldymo iranga.
Saldykloje, kurioje laikomi Zmogaus palaikai, turi blti ne Zemesne

kaip 0 ir ne auk5tesne kaip + 5 C temperatlra, o ilgalaikio laikymo
(eigu Zmogaus palaikai laikomi ilgiau nei 3 paras) Saldytuvuose

temperahlra turi bDti -23 C.

Zmogaus palaikq paruo5imo patalpoje, iskaitant specialq paruoSim4

Zmogaus palaikus apsaugoti nuo irimo iki Se5iq dienq, yra irengtas
specialus ner[dijandio plieno stalas su kar5to - Salto vandens

tiekimo iranea, praustuve su kar5to - Salto vandens diaupais.

Grindyse yra trapas vandeniui nuteketi. Zmogaus palaikq paruoSimo

patalpoje, i5davimo patalpoje prie praustuviq irengti sieniniai skysto

muilo ir rankq dezinfekcijos tirpalo dozatoriai, vienkartiniq
rankSluosdiq detuves.
Grindq danga visose patalpose lygi, be ply5iq, sienos daZytos,

lygios, lengvai valomos, patvarios valikliams ir dezinfekcijos
priemon0ms. Dangos atitinka visuomends sveikatos saugos teises

aktq reikalavimus.
Yra trys transporto priemonds Zmogaus palaikq perveZimui. Marke:

,,Mersedes Benz" 250D, Nr. DGL - 099,,,Opel Vivaro" Nr. FJH -
099, ,,Cadillac Fleetwood" BFZ-197. Ma5inq vidaus danga lygi,
tvarkinga. Zmogaus palaikq perveZimui transporto priemondse

iranga sukomplektuota: yra ne5tuvai, kostiumai, vienkartines
pir5tines.

InZinerine iranga:
Apra5ymas, bfldas (tipas) Veiksniai,

galintys darl'ti

itakq
visuomends
sveikatai

Pastabos

1" Vandens tiekimas Central zuotas vandentiekis
2. Nuotekq Salinimas Centralizuotas nuotekq

Salinimas
3. Sildymas Vietinis (elektrinis) Patalpq

mikroklimatas
4" Vedinimas Nah,rralus vedinimas per

langus, duris. [rengta
mechanine tiekiamoji
iStraukiamoji ventiliacijos
sistema.

Patalpq
mikroklimatas

Ventiliacijos
efektyvumo
matavimo protokolas
Nr. F-S-M-99 ,2012-
10-09.



3.

Savikontroles
sistemq

idiegimas

Darbo vietoje sukomplektuoti HN,

isakymq, valstybiniq nutarimq
paketai. PrieZitrrq vykdytl pagal
higienos nornos reikalavimus: HN
9l-2007 ,,Zmoniq palaikq veZimas,
laikymas, Sarvojimas. Bendrieji
higienos reikalavimai", patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. birZelio 15

d. isalrymu Nr. V-497 (2n' 2007,
Nr. 68-2693; Zin., 2008, Nr. 106-
4054; 2009, Nr. 3-79; 2011, Nr. 9-
40s).
Dezinfekcinems medZiagoms
duomenq saugos lapai yra. Biocido
autorizacijos liudijimai. Prie
praustuvq irengti sieniniai rankq
prausikliai ir dezinfektantai su

dozatoriais, vienkartiniai popieriniai
rank5luosdiai laikikliuose.
PrieZitr4 vykdyti naudojant pavir5iq
valiklius, ploviklius, dezinfekcines
medZiagas pagal gamintojq
rekomendacijas nurodytas naudojimo
instrukciiose.

Lietuvos higienos nonna HN 9l:2007 ,,Zmonh4
palaikq veZimas, laikymas, Sarvojimas.
Bendrieji higienos reikalavimai", patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. birZelio 15 d. isakymuNr. V-
497 (hin.,2007, Nr. 68-2693; Lin.,2008, Nr.
106-4054;2009, Nr. 3-79; 2011, Nr. 9-405).

HN 66:2008 "Medicininiq atliekq tvarkymo
saugos reikalavimai", patvirtinta LR SAM 2008

m. vasario t4 d. isakymu Nr. V-l 17 (Zin.,2008,
Nr. 22-822; Lin., 2009,Nr. 84-3 5 3 7).

4. Buitines
patalpos

frengtos buitines - administracines
patalpos.

Lietuvos higienos norna HN 91:2007 ,,Zmorit4
palaikq veZimas, laikymas, Sarvojimas.
Bendrieji higienos reikalavimai", pawirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. birZelio 15 d. isalqrmu Nr. V-
497 (hin.,2007, Nr. 68-2693; zin.,2008, Nr.
106-4054:2009,Nr. 3-79; 2011, Nr. 9-405).

5. Kiti
reikalavimai
(nurodyti)

Valymo inventorius paZenklintas,
laikomas tvarkingai. Valymo
inventoriui, plovimo ir dezinfekcijos
priemoniq laikymui yra speciali
spinta.

weikata,[if€rtihi as

Veiksniai, galintys
daryti itaka
visuomends
sveikatai

Veiksnio
aktualumas
(taiplne)

Teises akto reikalavimas
(nurodant teises alct4)

Veiksnio ivertinimas (laboratoriniq
tyrimr;/matavimq r eztiltatar, j ei
veiksnys neaktualus, pateikti
motwaciia)

l" Fizikiniai
veiksniai:



2. Cheminiai
veiksniai:
3. Biologiniai
veiksniai:
4. Kiti veiksniai:
,5; ,l3vat[a:
Romualdo Juozo Jankaus fmond, adresu: V. Kudirkos g. 99, Siauliai, Zmogaus palaikq laidojimo paslaugq

(Zmogaus palaikq laikymo, paruo5imo Sarvoti) veiklos s4lygos atitinka visuomends sveikatos saugos

teises aktu reikalavimus.
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Direktorius
(Pareigq pa

-/ )-
(Para5as)

Krizentas Kameneckas
(Vardas, pavarde)


