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(Data) 

 

Kaunas 

Vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas 

/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi 

dalyvių pavadinimai/ 

UAB „EazyMed“ 

Tiekėjo adresas J. Pabrėžos 24 A, Kaunas, LT-46321 

Įmonės kodas 305593486 

Už pasiūlymą atsakingo asmens  

vardas, pavardė 

Teisininkė – viešųjų pirkimų specialistė 

Monika Katinauskaitė 

Telefono numeris +37060732661 

Fakso numeris - 

El. pašto adresas info@eazymed.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. 

Preliminarus 

poreikis 12 

mėn. 

Mato vnt. 

kaina be 

PVM 

Viso 

kiekio 

suma be 

PVM 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1. Infuzinė (lašinė) sistema su užsukama 

adata, su CE žyma 

Vnt. 17000 0.14 2380.00 

2. Transfuzinė sistema  Luer Lock 

 

Vnt. 1500 0.21 315.00 

3. Prailginimo linija 150 cm 1,3/2, 7mm, su 

CE žyma 

Vnt. 20 
0.25 5.00 

4. Švirkštas 50 ml be adatos Luer Loc PB Vnt. 50 0.20 10.00 

5. Maitinimo sistema Vnt. 100  5.00 500.00 

6. Maitinimo sistema Vnt. 500 6.20 3100.00 

7. Perėjimo adapteris iš maitinimo sistemos 

į nazogastrinį zondą. 

Vnt. 300 0.40 120.00 

Iš viso Eur be PVM: 6430.00 

PVM dydis 5 proc. (nurodyti kurioms pozicijoms taikoma)  321.50 

PVM dydis 21 proc. (nurodyti kurioms pozicijoms taikoma)  - 

Iš viso Eur su PVM: 6751.50 

Viso Eur be PVM (žodžiais): šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt eurų 00 ct. 

Viso Eur su PVM (žodžiais): šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 50 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. Pasiūlymas 3 

2. Techninė specifikacija 2 

3. Įgaliojimas pasirašyti dokumentus 1 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

 

Teisininkė – viešųjų pirkimų specialistė  Monika Katinauskaitė 

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