
Forma patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. N-17 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 
TVIRTINU 

Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro  

__________________ 

(vardas ir pavardė) 
 

201    m.                                          d. Nr. Gargždai 
 

Pirkimo objekto pavadinimas:  

 

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pagrindas (nustatytas, vadovaujantis perkančiosios organizacijos 

supaprastintų pirkimų taisyklėmis):  

 

Pirkimo objekto aprašymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai):  
 

BVPŽ kodas: 

Pasiūlymų vertinimo kriterijus:  
 

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis:   taip  ne   
 

Vykdomas skelbiamas pirkimas:          Skelbimo paskelbimo data:  
      

Vykdytas neskelbiamas pirkimas:         Kvietimo išsiuntimo data:  
      

Tiekėjai apklausti:             žodžiu  raštu    
 

Apklausti tiekėjai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Tiekėjo 

kodas 

Adresas, interneto 

svetainės, el. pašto 

adresas, telefono, fakso 

numeris ir kt. 

Pasiūlymą pateikusio 

asmens pareigos, vardas, 

pavardė 

      

     
 

Tiekėjų siūlymai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Pasiūlymo kaina ir kitos charakteristikos 

(nurodyti) 

Kaina  Tech. 

Reikalavimai 

 

     

     
 

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas:  

Pastabos  
 

Pirkimo organizatorius                                                                                
  (parašas)   
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 
 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 
 

201    m.                                          d. Nr.  

Gargždai 
 

Pirkimo objekto pavadinimas:  

 

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pagrindas (nustatytas, vadovaujantis perkančiosios organizacijos 

supaprastintų pirkimų taisyklėmis):  

PVZ. Mažos vertės pirkimas apklausos žodžiu būdu. Pagal SVPT 107.1.4.2.  110 ir 137.1 Str. 

Pirkimo objekto aprašymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai):  

 

vokas C4 baltas, 229*324, 1000 vnt.; vokas C5 baltas, 162*229, 2000 vnt.; vokas C65 baltas, 

114*229, 2000 vnt.; žirklės 25,5 cm, 15 vnt.; gelio rašiklis, mėlynas, 52 vnt.; lipni juostelė, 15 

mm*33mm, 20 vnt.; pakavimo juosta, skaidri, 50 mm*60 mm, 36 vnt.; pieštukas su trintuku, 36 

vnt.; automatinis pieštukas, 0,5 mm., 12 vnt.; tušas antspaudams, 30 ml, mėlynas, 10 vnt.; įmautė 

A4, skaidri, 50 mic, 3000 vnt.  

BVPŽ kodas: 30100000-0 

Pasiūlymų vertinimo kriterijus: Mažiausia kaina 
 

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis:   taip  ne x  
 

Vykdomas skelbiamas pirkimas:          Skelbimo paskelbimo data:  
      

Vykdytas neskelbiamas pirkimas: x        Kvietimo išsiuntimo data: 2014.04.16 
      

Tiekėjai apklausti:             žodžiu x raštu    
 

Apklausti tiekėjai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Tiekėjo 

kodas 

Adresas, interneto 

svetainės, el. pašto 

adresas, telefono, fakso 

numeris ir kt. 

Pasiūlymą pateikusio 

asmens pareigos, vardas, 

pavardė 

1 UAB „Tiekėjas“ 11111100 Pirmoji g. 62, Vilnius, tel. 

85 000000 

  

     
 

Tiekėjų siūlymai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Pasiūlymo kaina ir kitos charakteristikos 

(nurodyti) 

Kaina  Tech. 

Reikalavimai 

 

1 UAB „Tiekėjas“ 1000,00 Eur (su visais 

mokesčiais) 
Atitinka  

     
 

Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas: UAB „Tiekėjas“ 

Pastabos Pasiūlymų eilė nesudaryta, nes gautas vienas pasiūlymas, pretenzijų nebuvo gauta, 

tiekėjas informuotas apie procedūrų rezultatus, sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas. 
 

Pirkimo organizatorius                                                                               Petras Petraitis    
  (parašas)   

 

      _______________________            
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(parašas) 
 


