Forma patvirtinta
VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“
direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu
Nr. VĮ-11-22
(VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“
direktoriaus 2012 m. sausio 26 d.
įsakymo Nr. VĮ-12-07 redakcija)

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis
(kodas 235042580) Pramonės pr. 33, LT-51271 Kaunas, telefonas: (+370 37) 40 86 79,
faksas: (+370 37) 45 27 52, el. p.: kaunogmp@greitojipagalba.lt, http://www.greitojipagalba.lt

3 FORMA*
INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ
2012 m. spalio 31 d. Nr. (01-101)174-40*
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: VšĮ Kauno miesto greitosios
medicinos pagalbos stotis (kodas 235042580)
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Pramonės pr. 33, LT-51271
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Adomaitienė,
telefonas: (+370 37) 40 86 80, faksas: (+370 37) 45 27 52, el. paštas:
adomaitiene@greitojipagalba.lt, http://www.greitojipagalba.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris**: 127929
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Medicinos reikmenys
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
1. Nosies kaniulė su 1,8 m ilgio vamzdeliu suaugusiems - 15000 vnt.
2. Aukštos deguonies koncentracijos kaukė suaugusiems su deguonies vamzdeliu be PVC
(polivinilchlorido)-3000 vnt.
3. Aukštos deguonies koncentracijos kaukė vaikams su deguonies vamzdeliu - 600 vnt.
4. Vaistų purkštuvas su kauke ir vamzdeliu suaugusiems ( kaukė su nosies fiksatorium ) - 500 vnt.
5. Vaistų purkštuvas su kauke ir vamzdeliu vaikams ( kaukė su nosies fiksatorium )- 200 vnt.
6. Kvėpavimo filtras - 900 vnt.
7. 1,8 m lygiasienė kvėpavimo sistema su šarnyru - 5 vnt.
8. 3 m ilgio kvėpavimo sistema su slėgio matavimo linija - 5 vnt.
9. I-gel viršgerkliniai vamzdeliai vienkartiniai įvairių dydžių - 600 vnt.
10. Vienkartinis i-gel paketas (viršgerklinis vamzdelis). Rinkinį turi sudarytiAnesteziologinės kaukės be
polivinilchlorido su spalvotu priegalviu įvairių dydžių - 100 vnt.
11. Anesteziologinės kaukės be polivinilchlorido su spalvotu priegalviu įvairių dydžių - 600 vnt.
12. Deguonies kaukės be polivinilchlorido suaugusiems su deguonies vamzdeliu -2500 vnt.
13. Deguonies kaukės be polivinilchlorido vaikams su deguonies vamzdeliu -1000 vnt.
14. Orofaringiniai vamzdeliai - 600 vnt.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1 pirkimo dalis Medicinos
reikmenys
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
UAB ,,Intersurgical“, įmonės kodas 111502432
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė: 75369,00 Lt (su PVM)
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai
laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-10-31

V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų
pavadinimas:*
Direktorius (vyr. gydytojas) Nerijus Mikelionis
* Informacija neskelbiama
** Pirkimo numeris nurodomas, jei apie šį pirkimą arba apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį
buvo skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

