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PASIŪLYMAS 

DĖL VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ NECHEMINIŲ MEDŽIAGŲ  PIRKIMO 
2022-08-18 

(Data) 
Kaunas 
(Vieta) 

 
 

Tiekėjo pavadinimas 
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi 
dalyvių pavadinimai/ 

UAB „Skirgesa“ 

Tiekėjo adresas Energetikų g. 8, Kaunas 
Įmonės kodas 234449420 
Už pasiūlymą atsakingo asmens  
vardas, pavardė 

Viešųjų pirkimų specialistė 
Dovilė Andrijauskaitė 

Telefono numeris 8 37 478242 
Fakso numeris 8 37 458161 
El. pašto adresas info@skirgesa.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. Kaniulė deguonies suaugusiems 2 

m su minkštu galiuku, su CE žyma 
Vnt. 500 0.3400 170.00 

2. Skalpeliai vienkartiniai su koteliais, 
sterilūs, geležtės dydis Nr. 10, su 
CE žyma 

Vnt. 120 0.1900 22.80 

3. Vienkartinis pincetas sterilus 14 cm 
(±0,5cm), su CE žyma 

Vnt. 200 0.1200 24.00 

4. Klizma 1750 ml vienkartinė, su CE 
žyma 

Vnt. 4 0.9000 3.60 

5. Vienkartiniai šlapimo surinkėjai, 
2,0 L su tiesiu išleidimo vožtuvu, su 
CE žyma 

Vnt. 800 0.1900 152.00 

6. Tracheostomos fiksavimo dirželis, 
individualiai pritaikomas, su CE 
žyma 

Vnt. 20 1.5200 30.40 

7. Injekcinių tirpalų talpų pradūrimo 
tarpinė (adapteris) aspiracijai su 
leur jungtimi ir kamšteliu 

Vnt. 1000 0.5600 560.00 

8. PVC žarnelė su išplatėjimais M 90 0.6000 54.00 
9. Varžtis, timpa plastmasine galvute 

su laikikliu, su CE žyma 
Vnt. 20 0.8000 16.00 

10. Vienkartinis šlapimo maišelio 
laikiklis su CE žyma 

Vnt.  400 0.3000 120.00 

11. Vienkartinis infuzinių tirpalų 
flakonų laikiklis  

Vnt.  80 2.5000 200.00 

12. Speciali antklodė, skirta paguldyti 
ar apkloti nukentėjusįjį, ne mažesnė 
kaip 130 cm x 200 cm 

Vnt.  14 0.6800 9.52 

13. Turniketas, skirtas stipriam 
(masyviam) kraujavimui (rankose, 
kojose) stabdyti 

Vnt.  14 6.5000 91.00 

14. Vienkartinis ledo maišelis, ne 
didesnis kaip 14 cm x 18 cm 

Vnt.  60 0.6200 37.20 

Iš viso Eur be PVM: 1490.52 
PVM 5 proc. (nurodyti kurioms pozijoms taikomas: 1-8;10-12;14)): 69.18 

PVM 21 proc. (nurodyti kurioms pozijoms taikomas: 9;13): 22.47 
Iš viso Eur su PVM: 1582.17 

Viso Eur be PVM (žodžiais): vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt Eur 52 ct 
Viso Eur su PVM (žodžiais): vienas tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt du Eur 17 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 5 
2 Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą 1 
 
 
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t.y. iki 2022-11-22 d. 

 
 
 
 

Viešųjų pirkimų specialistė 
    

Dovilė Andrijauskaitė 
 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Reikalavimai ir sąlygos: 
1. Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas prognozuojamas vienkartinių medicininių 

necheminių medžiagų poreikis 12 mėn. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti ne mažiau 
70 proc. prekių kiekio. 

 

Eil. 
Nr. 

Produkto pavadinimas Mato 
vnt. 

Prognozuoj
amas kiekis 
per 12 mėn. 

Būtinos sąlygos Tiekėjo siūlomų 
parametrų 
reikšmės 
(Įrašyti 

reikalingą Taip 
arba Ne, arba 

nurodyti 
konkrečiai) 

1. Kaniulė deguonies 
suaugusiems 2 m su 
minkštu galiuku, su CE 
žyma 

Vnt. 500 
 
 

- - 

2. Skalpeliai vienkartiniai 
su koteliais, sterilūs, 
geležtės dydis Nr. 10, su 
CE žyma 

Vnt. 120 
 
 

- - 

3. Vienkartinis pincetas 
sterilus 14cm (±0,5cm), 
su CE žyma 

Vnt. 200 
 
 

Pincetas plastikinis, 
pagamintas iš PVC ar 
lygiavertės medžiagos, 
individualiai  
supakuotas, 
pinceto suėmimo  
galai su grioveliais 

Taip 

4. Klizma 1750 ml 
vienkartinė, su CE žyma 

Vnt. 4 
 

- - 

5. Vienkartiniai šlapimo 
surinkėjai, 2,0 L su tiesiu 
išleidimo vožtuvu, su CE 
žyma 

Vnt. 800 
 
 

- - 

6. Tracheostomos 
fiksavimo dirželis, 
individualiai pritaikomas, 
su CE žyma 

Vnt. 20 Ilgis 55 cm ±5 cm, 
gali būti 

reguliuojamas. 
Sudėtyje nėra latekso 

Ilgis 47 cm, 
reguliuojamas, 

be latekso. 

7. Injekcinių tirpalų talpų 
pradūrimo tarpinė 
(adapteris) aspiracijai su 
leur jungtimi ir kamšteliu 

Vnt. 1000 Sterili. Priemonė 
skirta pradurti 

injekcinių tirpalų talpą 
ir, naudojantis luer 

lock jungtimi, 
prijungti injekcines 
sistemas aspiracijai. 
Tarpinės dalis prie 
kurios jungiamos 

Taip 



injekcinės sistemos 
turi daugkartinio 

naudojimo 
neatskiriama nuo 
korpuso dangtelį, 

dangtelis sandariai 
uždaromas. 2 skirtingi 
oro ir skysčio kanalai, 

0,45 µm oro filtras. 
Integruotas dvipusis 

vožtuvas, kuris 
apsaugo nuo laisvo 

tekėjimo, kai sistema 
yra apversta aukštyn. 
Neturi PVC, latekso 

8. PVC žarnelė su 
išplatėjimais 

M 90 Vamzdelio vidinis 
diametras 7 mm, 

pakuotėje ne mažiau 
30 m. 

Taip 

9. Varžtis, timpa 
plastmasine galvute su 
laikikliu, su CE žyma 

Vnt. 20 - - 

10. Vienkartinis šlapimo 
maišelio laikiklis su CE 
žyma 

Vnt. 400 Priemonė skirta ant 
lovos rėmo 

pakabintam šlapimo 
maišeliui laikyti 

Taip 

11. Vienkartinis infuzinių 
tirpalų flakonų laikiklis  

Vnt. 80 Priemonė skirta ant 
lovos rėmo 

pakabintam flakonui 
laikyti  

Taip 

12. Speciali antklodė, skirta 
paguldyti ar apkloti 
nukentėjusįjį, ne mažesnė 
kaip 130 cm x 200 cm 

Vnt. 14 - Speciali 
antklodė, skirta 

paguldyti ar 
apkloti 

nukentėjusįjį, 
160 cm x 210 

cm 
13. Turniketas, 

skirtas stipriam 
(masyviam) kraujavimui 
(rankose, kojose) stabdyti 

Vnt. 14 - - 

14. Vienkartinis ledo 
maišelis, ne didesnis kaip 
14 cm x 18 cm 

Vnt. 60 - Vienkartinis 
ledo maišelis, 14 

cm x 18 cm 
 
 

Viešųjų pirkimų specialistė 
    

Dovilė Andrijauskaitė 
 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
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