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1 priedas 

 

PASIŪLYMO FORMA 

 

2022-09-28, Nr. 626171 

Vilnius 

 
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

UAB „Limeta“ 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

surašomi visi dalyvių adresai/ 

V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241, Vilnius 

Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas Į.k.: 221906050, PVM LT219060515 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas A/s:LT257044060001645641, AB „SEB bankas”, banko kodas 

70440 

Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė Generalinis direktorius Virginijus Domarkas 

Tiekėjo darbuotojas, atsakingas už sutarties vykdymą  Vadybininkė Irina Sivačiova 

Telefono numeris (8 5) 2649696 

Fakso numeris (8 5) 2602055 

El. pašto adresas vilnius@limeta.lt 

Asmuo įgaliotas pasiūlymą pasirašyti ir  jį pateikti Viešųjų pirkimų specialistė Aušra Silickienė 

 

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. Gleivių atsiurbėjas 

CLINIC PLUS, ref.28198, GIMA, 

Italija 

Vnt. 1 vnt 748,00 748,00 

Iš viso Eur be PVM: 748,00 

PVM 21 proc.: 157,08 

Iš viso Eur su PVM: 905,08 

Viso Eur be PVM (žodžiais): septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur 00 ct 

Viso Eur su PVM (žodžiais): devyni šimtai penki Eur 8 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 

1 Konfidencialu.pdf 1-10 

   

** 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, tiekėjo deklaracija 2 

2 Gamintojo dokumentai 8 

3 Techninė specifikacija 1 

   

   

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

 

Viešųjų pirkimų specialistė                                                                                            Aušra Silickienė                              

 

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

Reikalavimai  
Eil. Nr. 

Būtinos sąlygos 

Tiekėjo siūlomų parametrų 

reikšmės  

(Įrašyti reikalingą Taip arba Ne, 

arba nurodyti konkrečiai) 

Gleivių atsiurbėjas 

1. Skirtas kūno skysčių – gleivių, skreplių, skysčių 

atsiurbimui, naujas, nenaudotas 

Taip 

brošiūra 1 psl. 

3. 

Turi 4 besiukiojančius ratukus, iš kurių 2 turi stabdžius 

Taip 

brošiūra 1 psl., brošiūros padidinta 

nuotrauka 3 psl. 

5. 
Atsiubėjo svoris ne daugiau kaip 20 kg. 

20 kg. 

brošiūra 1 psl. 

6. 
Atsiurbimo greitis ne mažesnis kaip 60l/min  

60 l/min 

brošiūra 1 psl. 

7. 
Atsiurbimas reguliuojamas panelės priekyje esančiu 

mygtuku 

Taip 

brošiūra 1 psl., brošiūros padidinta 

nuotrauka 3 psl. 

8. Ne mažiau kaip 2 litrų talpos  du indai sujungti kartu su 

vožtuvu, kuris neleidžia skysčiams ar sekretui pasiekti 

pompos 

Taip 

brošiūra 1 , 2 psl. 

9. 
Atsiurbimo indus galima autoklavuoti 

Taip 

brošiūra 2 psl. 

10. 
Maitinimas 230 V 

Taip 

brošiūra 1 psl. 

11. 
Dažnis 50Hz 

Taip 

brošiūra 1 psl. 

12. 
Maksimalus atsiurbimas ne mažiau 0.9 bar. 

0.9 bar. 

brošiūra 2 psl. 

13. 
Veikimo garsas ne daugiau 52,00 dBA 

51,70 dBA 

brošiūra 2 psl. 

14.  Įrangai garantija suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. 

garantija 

24 mėn. 

15.  Gleivių atsiurbėjas turi būti su CE žyma Taip 

 

Į komplektaciją turi įeiti: 
 

1. 
Antibakterinis hidrofobinis filtras 

Taip 

brošiūra 2 psl. 

2. 

Dviejų indų laikikliai 

Taip 

brošiūra 1 psl., 

brošiūros padidinta 

nuotrauka 3 psl. 

3. 
Du ne mažesnės 2 litrų talpos indai su vožtuvais 

Taip 

brošiūra 2 psl. 

4. 
Silikoniniai vamzdeliai (autoklavuojami) 

Taip 

brošiūra 2 psl. 

5. 
Vamzdelių jungtys 

Taip 

brošiūra 2 psl. 
 

Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir CE sertifikato ar lygiaverčio 

dokumento kopija lietuvių kalba. 


