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VIEŠOJI ĮSTAIGA VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS 

 
Viešoji įstaiga. Taikos pr. 15, 31107 Visaginas. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 155936576. 

Tel. 8 386 71 294, tel./ faks. 8 386 71 294, el. p. vispol@dkd.lt  

 

 

KVIETIMAS DALYVAUTI    2016-09-12 Nr. (2.62)-41-197 

MEDICININĖS ĮRANGOS NUOMOS PASLAUGŲ  

IR KEIČIAMŲJŲ DALIŲ PIRKIME    Visaginas 

 

 

 Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau- perkančioji 

organizacija), įmonės kodas 155936576, Taikos pr. 15, LT- 31107 Visaginas, vadovaudamasi 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis perkančiosios organizacijos 2016 m. 

sausio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-26 „Dėl Viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros 

centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“, 12.2. p.; 14. p.; 15. punktų 

nuostatomis, kviečia pateikti pasiūlymą dėl 1 (vieno) portatyvaus elektrinio gleivių atsiurbėjo su 

akumuliatoriumi nuomos paslaugoms su jo keičiamomis dalimis, BVPŽ kodas: 85000000-9 

„Sveikatos ir socialinės paslaugos“, papildomas BVPŽ kodas- 33100000-1 „Medicinos įranga“ 

pirkimo. 

Pirkimas vykdomas atliekant mažos vertės apklausos būdu, skelbiamą pirkimą CVP IS 

priemonėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-

2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174, Nr.139-7109 ), 

(toliau tekste - Viešųjų pirkimų įstatymas) ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

(toliau tekste - CVPIS) paskelbtomis Viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros 

centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Viešosios įstaigos Visagino 

pirminės sveikatos centro direktoriaus 2016-01-26 įsakymu Nr. ĮV-16 (toliau tekste -Taisyklės), 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau tekste - Civilinis 

kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo 

sąlygomis. 

Pirkimą organizuoja ir vykdo pirkimo organizatorius. 

Portatyvaus gleivių atsiurbėjo ir kitos savybės nustatytos 2 priede pateiktoje 

techninėje specifikacijoje. 

Pasiūlymas pateikiamas pagal 1 priede pateiktą pasiūlymo formą pridedant ir 2 priedo 

techninius reikalavimus. 

Informacija tiekėjui: 

1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą; 

2. Pasiūlymo kaina pateikiama eurais (du skaičiai po kablelio). 

mailto:vispol@dkd.lt
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3. Pasiūlymų vertinimo kriterijus- mažiausia kaina. Į kainą (eurais) turi būti įskaičiuoti 

visi mokesčiai, visos išlaidos, pristatymas į paciento namus, apmokymas artimųjų, PVM ir kt. taip 

pat įrangos gamintojo numatyta techninė profilaktinė priežiūra, gedimų atvejais remontas ir kitas 

privalomas aptarnavimas. 

4. Su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju bus sudaroma Pirkimo- pardavimo sutartis. 

5. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu nebus keičiamos. 

6. Sutarties kaina be PVM nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį. 

7. Atsiskaitymo tvarka: už nuomos paslaugas ir nuomojamos įrangos keičiamas dalis, 

atitinkančias reikalavimus, nustatytus apklausos dokumentų techninėje specifikacijoje, atsiskaitoma 

pagal sąskaitas faktūras, pateikiamas kas mėnesį (už praėjusį 1 mėn. nuomos laikotarpį) į Tiekėjo 

nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos. Avansinis 

apmokėjimas nenumatytas. 

8. Sutarties Šalys atsako už sutarties vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

9. Pateikus nekokybišką ir/ ar reikalavimų neatitinkančią prekę (atsiurbėjas ir jo 

keičiamos dalys), tiekėjas privalo pakeisti savo lėšomis per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo 

dienos.  

10. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau tekste – PVM) 

mokėtoja. 

11. Pirkimo objekto aprašyme (techninėje specifikacijoje) esančios nuorodos į 

standartą, konkretų prekės ženklą, gamintoją, prekės kilmę ir/ar panašiai, turi būti skaitomos ir 

suprantamos kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. 

12. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP 

IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt . Pasiūlymai, pateikti popierinėje 

formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti 

kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti 

tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ). Tiekėjo pasiūlymas 

privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio 

parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu 

tvirtinamas visas pasiūlymas. Kiekvieno pridedamo dokumento pasirašyti saugiu elektroniniu 

parašu nereikalaujama.  

 13. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei 

atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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14. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. rugsėjo 28 d., 9 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir 

minutę. 

15. Pasiūlymas turi galioti 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu 

pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta 

pirkimo dokumentuose. 

16. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų 

paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra 

vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.  

17. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, 

prilyginamas vokų atplėšimui. Susipažinimas su pasiūlymais vyks adresu: Viešoji įstaiga Visagino 

PSPC, Taikos pr. 15, LT-31107 Visaginas, 801 kab. Vokai bus atplėšiami  – 2016-09-28, 9 val. 00 

min.  

18. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę 

dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, tiekėjai ar jų įgalioti atstovai 

nekviečiami, o su vokų atplėšimo metu skelbtina informacija supažindinami CVP IS priemonėmis. 

19. Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu: 

 19.1. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme 

nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje; ir kiti 

priedai, pasiūlymas nepasirašytas pirkimo sąlygose nurodytu būdu ir pan.); 

 19.2. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

 20. Pirkimo organizatorius, pagal pirkimo dokumentuose (sąlygose) nustatytus 

vertinimo kriterijus ir tvarką įvertinusi pateiktus tiekėjų pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę kainų 

didėjimo tvarka (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą tik vienas tiekėjas). Vertinimo kriterijus – 

mažiausia kaina. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę, 

pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Laimėjusiu 

pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas. 

 21. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne ankščiau negu pasibaigė atidėjimo 

terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 

 21.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir 

nėra suinteresuotų kandidatų arba kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3000,00 Eur be PVM. 
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 22. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio 

pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Jis turi 

nedelsdamas perkančiajai organizacijai raštu patvirtinti, ar sutinka sudaryti sutartį.  

23. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų 

įstatymo ar šio pirkimo sąlygų reikalavimų, ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę 

pareikšti pretenziją ar pateikti prašymą atitinkamos instancijos teismui, Lietuvos Respublikos 

Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. 

24. Pirkimo sutartis sudaroma ir galioja iki tol kol paslaugos bus reikalingos (t.y. kol 

gyvens pacientas) bet ne ilgiau 36 mėnesių laikotarpiui. 

25. Perkančiosios organizacijos, dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, kontaktinis asmuo – 

viešųjų pirkimų organizatorė Danguolė Barkauskienė, Taikos pr. 15, (801 kab.) Visaginas, tel. 8-

386-74553, faks. 8386-71294, el. paštas: pspc.pirkimai@gmail.com.  

Atsakinga už techninę specifikaciją vyriausioji slaugytoja Inga Baševienė, tel.: 867470914. 

 26. Apie pirkimą  skelbiama ir patalpinti dokumentai CVP IS adresu: 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt  

 27. Perkančioji organizacija nekompensuoja ir neatsako už Tiekėjo turėtas dalyvavimo 

apklausoje bei dokumentų rengimo išlaidas. 

28. Sutarties projektą suderinimui CVP IS priemonėmis pateikia paslaugų teikėjas. 

 

 

 

 

Viešojo pirkimo organizatorė                              Danguolė Barkauskienė 
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Supaprastinto mažos vertės apklausos 

būdu „Medicininės įrangos nuomos 

paslaugų ir keičiamųjų dalių pirkimas“ 
pirkimo sąlygų 

 

1 priedas 

 

Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, 

pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio 

mokėtojas) 

  

VšĮ Visagino PSPC  

PASIŪLYMAS 

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS NUOMOS PASLAUGŲ IR KEIČIAMŲJŲ DALIŲ  

PIRKIMO 

  

                                                ____________ Nr.___________ 
                                                                      (Data) 

                                                               _____________ 
                                                             (Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, 

nustatytomis: 

Supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime, skelbtame [įrašyti skelbimo datą] CVP IS ir kituose 

pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 2.Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų 

skaitmeninės kopijos yra tikros.  

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 

pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.  

Mes siūlome šias prekes: 

Eil. 

Nr. 
Prekės/Paslaugos 

pavadinimas 
Mato vnt. 

Nuomos įkainis 

Eur be PVM 

Nuomos įkainis 

Eur su PVM 

Viso kiekio 

kaina Eur su 

PVM 

 1 2 3 4 5 

1. 

Portatyvaus gleivių 

atsiurbėjo su 

akumuliatoriumi 1 

vnt. nuoma 

1 mėn. 

 

  

2. Keičiamosios dalys: 
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2.1. Sujungimo žarnelės 1 vnt. x 1 mėn    

2.2. Filtrai  1 vnt. x 1 mėn    

Bendra pasiūlymo kaina   

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis 

atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

Kainos turi būti pateikiamos eurais sveikais skaičiais, nurodant ne daugiau kaip du 

skaičius po kablelio. 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Įsipareigojame, kad nekokybišką produkciją ir savo lėšomis pakeisime į kokybišką per 7 darbo 

dienas nuo pranešimo gavimo dienos. 

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos 

viešojo pirkimo vykdymo išlaidos bei visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, 

kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, 

privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

4.Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos subtiekėjus (subteikėjus): 

Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo (subteikėjo) pavadinimas  

  

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). 

 

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia 

informacija įsegti atskirai): 

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas 

  

  

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali  

yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios 

informacijos pasiūlyme nėra. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi per 10 dienų 

nuo sutarties pasirašymo, per CVP IS paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir 

pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip 

konfidencialią. Konfidencialia informacija nelaikytina pasiūlymo kaina bei kita informacija, kurią įpareigoja 

skelbti VPĮ nuostatos. Konfidencialia informacija taip pat neturėtų būti laikoma tokia informacija, kuri 

prieinama kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, tiekėjui 

pasiūlyme nurodžius, kad siūlomų prekių techninės specifikacijos ar prekių modeliai yra konfidenciali 

informacija, ši informacija neturi būti laikoma konfidencialia, jei analogišką informaciją apie pasiūlyme 

nurodytas prekes galima rasti tiekėjo interneto tinklalapyje ir panašiai. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:  

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

1   

   

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

Iki 2016-11-28  

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   



7 

 

 

 
Supaprastinto mažos vertės apklausos 

būdu „Medicininės įrangos nuomos 

paslaugų ir keičiamųjų dalių pirkimas“ 
pirkimo sąlygų 

 

 

 

 

 

Techniniai reikalavimai portatyviam gleivių atsiurbėjui 

Eil. 
Nr. 

Parametrai Parametro reikšmė Atitiktis  

1.  Portatyvus gleivių atsiurbėjas slaugai 

namuose, naujas, nenaudotas. 
Būtina  

2.  Su rankena pernešimui Būtina   

3.  Siurblio dydis Nurodyti. 
 

 

4.  Siurblio svoris Ne sunkesnis kaip 4 kg (±1 kg)  

5.  Daugkartinio naudojimo, 

autoklavuojamas surinkimo indas  
Ne mažesnis 1000 ml, daugkartinio 

naudojimo, su apsauga nuo 

persipylimo ir filtru, su laikikliu ir 

vamzdeliu 8mm (±2 mm), (150cm 

± 10 cm) ilgio 

 

6.  Vakuumas Max 500 (±50)  – 600 (±50) mmHg   

7.  Maitinimas 230V/ 50Hz.  

8.  Maitinimo šaltinis iš automobilio 12V pastovios srovės, 

arba iš tinklo 220V, arba nuo vidinės 

pakraunamos baterijos, kuri be 

pertraukos gali veikti ne trumpiau 45 

min-1,2 val. Būtina. 

 

9.  Triukšmo lygis dirbant maksimaliu 

pajėgumu 
Ne daugiau 57 (±10) dBA  

10.  Kintantis maksimalus pajėgumo 

srautas 
Ne mažiau 25 - 40 l/min.  

11.  Maksimalus atsiurbimas -0,80 bar- 80 kPa- 600 mmHg  

12.  Turi tikti nenutrūkstamam darbui Būtina   

13.  Vakuumo reguliatorius Būtina  

14.  Spalvinė indikacija ant vakuumo 

reguliatoriaus 
„Siurbimas iš trachėjos“ 
„Oro – faringinis siurbimas“ 

 

15.  Elektros energijos šaltiniai 220, 12V (automobilinis pakrovėjas)  
16. Komplekte turi įeiti: 

Ne mažiau 1000 l atsiurbėjo indas, 

silikoniniai vamzdeliai, vamzdelio 

jungtys, hidrofobinis filtras, 

automobilinis pakrovėjas 

Būtina.   

17. Garantija siurbliui be priedų Nuomos laikotarpiui  
 

 

Už techninę specifikaciją atsakinga  

vyriausioji slaugytoja      Inga Baševienė,  

m. tel. +370 67470914 

 

 


