
 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS 
 

Prekių pirkimai 
 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Viešoji įstaiga Šilutės 

ligoninė, 277329430 
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Rusnės g. 1, LT-99185 Šilutė 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, 

interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Elena Barauskienė, tel.: 

+370 441 62 087, +370 441 61 043, mob. tel. +370 640 13 171, faks. +370 441 62 100, el. paštas 

e.barauskiene@zebra.lt, interneto adresas www.silutesligonine.lt, 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt 

II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: Laboratoriniai reagentai ir darbo priemonės 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kontrolinės medžiagos (mėginiai) išorinės kokybės 

vertinimo programose,Reagentai ir priemonės mikrobiologiniams tyrimams,Reagentai ir 

priemonės kraujo mikrotipavimo sistemai DIA MED (ID-centrifūga 6S)( Gamintojas Dia Med, 

Šveicarija), Reagentai (dažai) biologinių preparatų dažymui, Antgaliai automatinėms pipetėms 

(Eppendorf tipo arba lygiavertės), Objektiniai stikleliai,Centrifūginiai mėgintuvėliai,Eppendorf 

tipo arba lygiaverčiai mėgintuvėliai, Adatėlės (lancetai) kapiliarinio kraujo paėmimui,Kokybinis 

testas Noro virusui nustatymuiKokybinis testas streptokoko A nustatymui,Dažyto šlapimo 

nuosėdų kiekybinis įvertinimas( tyrimas), Kilpelės, Diagnostinės juostelės ketonams šlapime, 

Accutrend Gliucosae, Kokybinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime, Standartiniai 

eritrocitai, Monokloniniai  kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymo reagentai, Kasetės,Biobsinės 

kempinėlės, Reagentai kirminų kiaušinėlių nustatymui,Kokybinis latex testas mononukleozei 

nustatyti,Kokybinis latex testas reumatoidiniam faktoriui nustatyti, Kokybinis latex testas 

antistreptolizinui O nustatyti, Kokybinis Roto viruso nustatymas išmatose, Kokybinis Roto / 

Adeno viruso testas išmatose, Kokybinis testas Helicobacter pylori antikūnams nustatyti, 

Reagentai sifilio diagnostikai, Titravimo plokštelė , Žmogaus imunodeficito viruso ( živ1/2 tipo ) 

antikūnų testas, Kokybinis testas hepatito C antikūnams nustatyti, Kokybinis testas hepatito B 

specifiniam antigenui nustatyti, Testas paslėptam kraujui išmatose nustatyti, Reagentai ir darbo 

priemonės cheminių analičių koncentracijos ir aktyvumo nustatymui, analizatorius pagal 

panaudą arba nuomą, techninė priežiūra ir remonto paslaugos, 18 pirkimo dalis. Reagentai ir 

darbo priemonės  imunocheminiams  kiekybiniams tyrimams, analizatorius pagal panaudą arba 

nuomą ,techninės priežiūros ir remonto paslaugos, Reagentai ir darbo priemonės pH, kraujo dujų 

tyrimams,  analizatorius pagal panaudą arba nuoma, techninės priežiūros ir remonto 

paslaugos,Reagentai ir darbo priemonės bendriems šlapimo tyrimams, analizatorius pagal 

panaudą arba nuomą , techninės priežiūros ir remonto paslaugos, 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės 
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS: 
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas 
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo vertė didesnė už mažos 

vertės pirkimo vertę, bet neviršija tarptautinio pirkimo vertės 

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-09-06 
 

_________ 
 


