
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

PASIŪLYMO FORMA 

 

2022-05-17 Nr. P001655 

Vilnius 

 

Tiekėjo pavadinimas 

/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

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. 
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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. Sulankstoma masažo kėdė  

Gam.  SISSEL GmbH, art nr. 301.010 

(Būtina nurodyti prekės modelį, gamintoją) 

Vnt. 1 156,20 156,20 

2. Elektrinis trijų dalių masažo stalas  

Gam. Technomex Sp.z.o.o., mod. Topaz 

(Būtina nurodyti prekės modelį, gamintoją) 

Vnt. 1 1645,18 1645,18 

3. Maišeliai intermituojančiai kompresijai  

Gam. K. Cesevičiaus individuali 

plastmasinių gaminių įmonė, art. nr. 999162 

(Būtina nurodyti prekės modelį, gamintoją) 

Vnt. 200 0,2397 47,94 

Viso Eur be PVM: 1849,32 

PVM 21 proc.: 388,36 

Viso Eur su PVM:  2237,68 

Viso Eur be PVM (žodžiais): vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni eurai 32 ct 

Viso Eur su PVM (žodžiais): du tūkstančiai du šimtai trisdešimt septyni eurai 68 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 2 

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. 

Perkama

s kiekis 
Būtinos sąlygos Siūlomi parametrai 

1. Sulankstoma 

masažo kėdė 

Vnt. 1 Dydis 69 x 48 cm (± 5 cm); 

aukštis 115-130 cm (± 5 cm), 

masažo kėdė. Lengvai 

reguliuojama pagalvėlė, krūtinės, 

rankų atramos bei sėdynės 

aukštis. Plieninis 

rėmas. Medžiaga: apmušalai - PU 

danga, vidus (kamšalas) – 

PU/viskoelastinė puta. Komplekte 

yra transportavimo krepšys.  

Dydis 69 x 48 cm; aukštis 

115-130 cm, masažo kėdė. 

Lengvai reguliuojama 

pagalvėlė, krūtinės, rankų 

atramos bei sėdynės 

aukštis. Plieninis 

rėmas. Medžiaga: apmušalai 

- PU danga, vidus (kamšalas) 

– PU/viskoelastinė puta. 

Komplekte yra 

transportavimo krepšys. 

2. Elektrinis trijų 

dalių masažo 

stalas 

Vnt. 1 Trijų sekcijų: pagrindinė sekcija 

bei kojų ir galvos. Stalo aukštis 

reguliuojamas elektriniu būdu 

valdomu pulteliu. Stalas dengtas 

dirbtine oda ar kita lygiaverte 

medžiaga, kuri lengvai valoma bei 

dezinfekuojama. Stabili stalo 

konstrukcija. Maksimali stalo 

apkrova – ne mažiau 150 kg. 

Išmatavimai: stalo ilgis - 195 cm 

(± 5 cm), plotis -  65cm (± 5 cm) 

Komplekte laikikliai fiksavimo 

diržams 

Reguliuojamas stalo aukštis: nuo 

50 cm (± 5 cm) iki 95 cm. (± 5 cm). 

Galvos sekcijos atlenkimas: -

85º/+35º (± 5 º). 

Kojų sekcijos atlenkimas: +70º (± 

5 º). 

Vidurinė sekcija su iškilimo 

funkcija: +45º (± 5 º). Stalas su 

išpjova veidui galvos sekcijoje.  

Masažo stalas turi būti 

komplektuojamas su pakeliamais 

ratukais ir popieriaus laikikliu bei 

10 vnt. ruloninio popieriaus, 

tinkančio komplekte esančiam 

popieriaus laikikliui. Popieriaus 

Trijų sekcijų: pagrindinė 

sekcija bei kojų ir galvos. 

Stalo aukštis reguliuojamas 

elektriniu būdu valdomu 

pulteliu. Stalas dengtas 

dirbtine oda, kuri lengvai 

valoma bei dezinfekuojama. 

Stabili stalo konstrukcija. 

Maksimali stalo apkrova –

150 kg. Išmatavimai: stalo 

ilgis - 190 cm, plotis -  66cm. 

Komplekte laikikliai 

fiksavimo diržams 

Reguliuojamas stalo aukštis: 

nuo 49 cm iki 105 cm (tame 

tarpe iki 95 cm). 

Galvos sekcijos atlenkimas: -

85º/+35º . 

Kojų sekcijos atlenkimas: 

+70º . 

Vidurinė sekcija su iškilimo 

funkcija: +45º. Stalas su 

išpjova veidui galvos 

sekcijoje.  

Masažo komplektuojamas su 

pakeliamais ratukais ir 

popieriaus laikikliu bei 10 

vnt. ruloninio popieriaus, 

tinkančio komplekte 



 

 

rulono plotis ne mažesnis nei 50 

cm. 

esančiam popieriaus 

laikikliui. Popieriaus rulono 

plotis 50 cm. 

3. Maišeliai 

intermituojančia

i kompresijai 

Vnt. 200 Vienkartiniai maišai 

limfodrenažinėms 

procedūroms.  45x130cm  (± 2 

cm). Tinka tiek rankų, kojų 

intermituojančiai terapijai.  

 

Vienkartiniai maišai 

limfodrenažinėms 

procedūroms.  45x130cm. 

Tinka tiek rankų, kojų 

intermituojančiai terapijai 

 Lentelės 1-3 dalyse nurodytoms prekėms garantija ne mažesnė nei 24 

mėn. nuo prekių perdavimo dienos.  

24 mėn. 

(Pildo tiekėjas)  

 

 

 

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų vadybininkė _________________________________________________ Miglė Jonikė _ 

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


