
 

 

 

 

 

 

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 

 

2022-10-03 Nr. P002660 

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. 

 

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. Naktiniai puodai su dangčiais, įdedami į 

tualetines kėdes 
art. nr.  14600 

gam. Sundo homecare 

Vnt. 50 5.7272 286.36 

mailto:info@teida.lt
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mailto:migle@teida.lt


2. Laikikliai antelei 
art. nr.  47320 

gam. Sundo homecare 

Vnt. 10 4.793 47.93 

3. Apsauginės pirštinės 
art. nr. AD-73 
gam. Shanae servicios geriatricos L.C.U 

Pora 10 28.926 289.26 

Iš viso Eur be PVM: 623.55 

PVM 21 proc.: 130.95 

Iš viso Eur su PVM: 754.50 

Viso Eur be PVM (žodžiais):  šeši šimtai dvidešimt trys eurai 55 ct 

Viso Eur su PVM (žodžiais): septyni šimtai pwnkiasdešimt keturi eurai 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 Įgaliojimas pasirašyti dokumentus 1 

2 Siūlomų prekių aprašymas 1 

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 

 
Eil. 

Nr. 
Būtinos sąlygos 

Tiekėjo siūlomų parametrų 

reikšmės  

(Įrašyti reikalingą Taip arba Ne, 

arba nurodyti konkrečiai) 

Naktiniai puodai su dangčiais, įleidžiami į tualetinę kėdę 

1. Pagaminti iš plastiko, su dangčiais, su 

metalinėmis rankenomis.  

Taip 

2. Aukštis - 17 cm, skersmuo - 25 cm. Aukštis - 17 cm, skersmuo - 25 cm 

3. Įdedami į dušo - tualeto kėdes iš apačios, nugaros 

pusėje. 

Taip 

Laikikliai antelėms 

1. Pagaminti iš vinilu dengtos metalo vielos.  Taip 

2. Tinka visiems standartiniams šlapimo indams 

(antelėms) su ir be rankenos. 

Taip 

3. Laikiklis kvadrato formos.  Taip 

4. Dydis - 14x15x23 cm. Dydis - 14x15x23 cm. 

Apsauginės pirštinės 

1. Apsauginių pirštinių pora, skirta apsaugoti 

pacientą nuo susižalojimo. Pirštinės turi 

papildomus dirželius šonuose, todėl galima 

tvirtinti prie lovos kraštų. Pirštinės paminkštintos 

antibakterine ir antialergine medžiaga, pralaidžia 

orui. Pirštinėjė ranka yra visada matoma per 

tinklinę medžiagą. Universalaus dydžio. 

Taip 

 

 

 

 


