
 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI 

SUTARTIS 
 

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 
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 177234 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:  

II.1. Pirkimo pavadinimas: Chirurginės siuvimo medžiagos ir ortopedinės priemonės kaulų lūžių 

gydymui 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Chirurginiai siūlai,hemostatinės 

kempinės,laparoskopinės kabutės, tinklai pilvo sienos išvaržoms, traumatologiniai implantai  

osteosintezei, sterilūs kaulų alografai,peties sąnario inkariniai siūlai,užrakinamos 

plokštelės,Instumentai,implantai ilgųjų kaulų osteosintezei,klubo sąnario endoprotezai,cementas, 

pulsuojanti kaulo plovimo sistema klubo sąnario endoprotezavimui,  implantai pėdos kaulų 

sintezei. 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ 

(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai): 
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1 pirkimo dalis. Traumatologiniai 

implantai osteosintezei;  
4 pirkimo  dalis. Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai; 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Gameda", 

į.k.140927183 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 

3848,77Eur/3665,50 
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia pasiūlymo kaina 
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ 

(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai): 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2 pirkimo dalis. Sterilūs kaulų 

alograftai;  
3 pirkimo dalis. Peties sąnario inkariniai siūlai;  
5 pirkimo dalis. Instrumentai;  
6 pirkimo dalis. Implantai ilgųjų kaulų osteosintezei;  

8 pirkimo dalis.    Implantai pėdos kaulų sintezei.  
14 pirkimo dalis. Implantai šlaunikaulio distalinio galo lūžiams gydyti;  
15 pirkimo dalis. Užrakinamos kintamo kampo plokštelės ir sraigtai. 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Osteca", 

į.k.300871049 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 

16859,71Eur/15483,00Eur 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Vienintelis pasiūlymas 



 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ 

(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai): 
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7 pirkimo dalis.    Klubo sąnario 

endoprotezas; 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB 

,,Ortopediojos profesionalai", į.k.303764903 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 

11156,25Eur/10.625,00Eur. 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia pasiūlymo kaina 
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ 

(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai): 
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 9 pirkimo dalis.    Kulnakaulio 

intramedulinė vinis 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Linea 

Alba",į.k.3074144360 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 

949,41Eur/904,20Eur 
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Vienintelis pasiūlymas 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ 

(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai): 
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 10 pirkimo dalis.   

Besirezorbuojantys chirurginiai siūlai; 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB 

,,Johnson&Johnson“ , į.k.111778459 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 

3198,20Eur./3045,90Eur 
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Vienintelis pasiūlymas 
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ 

(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai): 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 11 pirkimo dalis. Besirezorbuojantys 

chirurginiai siūlai;  
12 pirkimo dalis. Nesirezorbuojantys chirurginiai siūlai;  
 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Skirgesa", 

į.k.234449420 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 

9796,30Eur/9329,80Eur 
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia pasiūlymo kaina 
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ 

(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai): 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 13 pirkimo dalis. Nesirezorbuojantys 

monofilamentiniai siūlai, tinklai pilvo išvaržoms. 



 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Litfarma", 

į.k.133943714 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 

2267,92Eur./2159,92Eur 
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Vienintelis pasiūlymas 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-09-06 

 

_________ 
 


