VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠAITĖ“
Juridinių asmenų registras
Kodas 190025890

Bistryčios g. 3
LT-10320

Tel. 8 (5) 234 39 00

El. p. rastine@pusaite.vilnius.lm.lt

DĖL KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMĄ
Perkančioji organizacija Vilniaus lopšelis darželis „Pušaitė“, įmonės kodas 190025890,
Bistryčios g. 3, Vilnius, tel 85 234 39 00, elektroninis paštas rastine@pusaite.vilnius.lm.lt (toliau
vadinama – perkančioji organizacija) numato parinkti kanceliarinių prekių tiekėją.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau
vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas), patvirtintą Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo,
organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašą, organizuojant mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos
būdu.
Pasiūlymas turi būti pateiktas tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai
pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis
pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. vasario mėn. 26 d. 09
val. 00 min., Lietuvos laiku.
I. PIRKIMO OBJEKTAS
Pirkimo objektas – kanceliarinės prekės BVPŽ (bendro viešųjų pirkimų žodyno) kodas –
30190000-7
Numatomas preliminarus prekių sąrašas nurodytas Priede Nr. 1.
Sutartis bus pasirašoma 12 mėn. su galimybe pratęsti dar du kartus po 12 mėn. bet sutarties vertė
visais atvejais negali viršyti 9999,99 Eur be PVM (devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt
devyni eurai 99 ct). Prekių sąrašas yra preliminarus, todėl Priede Nr. 1 nurodytas sąrašas gali būti
keičiamas, tiek didėti, tiek mažėti. Perkančiajai organizacijai pageidaujant prekių, kurių nėra sąraše
(Priede Nr. 1) Tiekėjas parduoda prekes pagal tos dienos Tiekėjo nustatytus įkainius. Perkančioji
organizacija prekes perka pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti visų prekių kiekių nurodytų Priede
Nr. 1.
Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami dėl visų pirkimo objektą
sudarančių prekių sąrašo.
II. BENDRI REIKALAVIMAI PASIŪLYMUI
Tiekėjas pateikia pasiūlymą pagal Priede Nr. 1 nurodytą formą. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti:
- Tiekėjo pavadinimą;
- Tiekėjo kodą, adresą, telefoną, elektroninį paštą.
- Pasiūlymą galima teikti tik visai apimčiai. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Pasiūlymas
turi būti pasirašytas tiekėjo arba įgalioto asmens, nurodytos pasirašiusio asmens pareigos, vardas,
pavardė.
III. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
Pasiūlymo kaina turi būti nurodyta eurais. Į tiekėjo nurodytą kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai,
kurie prekių tiekėjo yra mokėtini pagal sutartį, arba dėl bet kurios kitos nors priežasties. Pridėtinės

vertės mokestis (PVM) turi būti nurodomas atskirai. Tiekėjas privalo įvertinti visus galimus prekių
tiekimo kaštus ir rizikas, atsižvelgiant į apimtis pagal pridedamą pirkimų planą.
Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu
pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta
šiuose pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo patirtos išlaidos, rengiant ir pateikiant pasiūlymą, neatlyginamos. Prekių tiekėjas gali
pasiūlyti tik vieną pasiūlymą.
Tuo atveju kai sutarties kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga
laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
IV. PAPILDOMA INFORMACIJA
Laimėjusiu tiekėju bus pripažintas tas tiekėjas, kuris pateiks pasiūlymą, atitinkantį konkurso
reikalavimus ir pasiūlęs mažiausią kainą.
Tiekėjų kvalifikacija nebus vertinama.
Įvertinus pasiūlymus, perkančioji organizacija, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per penkias darbo
dienas raštu informuoja dalyvius apie pasiūlymų eilę ir nugalėtoją.
Pridedama:
Priedas Nr. 1 Pasiūlymo forma.

Pirkimo sąlygų
Kanceliarinių prekių
pirkimui
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)

VILNIAUS LOPŠELIS DARŽELIS „PUŠAITĖ“
Bistryčios g. 3, LT-10320 Vilnius
PASIŪLYMAS
DĖL KANCELIARINIŲ PREKIŲ PIRKIMO
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas, kodas /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
El. pašto adresas
1) Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su nustatytomis pirkimo sąlygomis
kanceliarinių prekių pirkimui.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas

Mato
vnt.

Preliminarus
kiekis

1

Automatinis tušinukas keičiama šerdele. Brėžio storis
1,0±2 mm. Spalvotas korpusas. Metalinė įsegėlė.
Juodos/ mėlynos/ raudonos spalvos.

vnt.

30

2

Teksto spalviklis. Kirsta galvutė. Brėžio storis 1-4,5
mm. Rašalas vandens pagrindu. 4-ių spalvų rinkinys.

rink.

30

3

Žymeklis baltai lentai, apvalia galvute 1-3 mm. storio.
Neuždžiūna paliktas atidarytas keletą dienų. 4-ių
spalvų rinkinys.

rink.

30

4

Korektorius metaliniu galiuku 10 g.

vnt.

24

Vieneto
kaina
Eur su
PVM

Suma
Eur su
PVM

5

Flomasteriai MAXI 12 spalvų, tinkami vaikams, tušas
turi išsivalyti iš audinių, ilgai neuždžiūsta paliktas be
kamštelio, storu galu, tribriauniai.

rink.

80

6

Spalvoti pieštukai 12 spalvų, netoksiški, netepa rankų,
lengvai padrožiami, stori - tribriauniai, ilgis ne mažiau
175 mm. Su drožtuku.

rink.

40

7

Akvareliniai dažai 12 spalvų, pagaminta vandens
pagrindu, lengvai išplaunami iš audinių

rink.

100

8

Guašas pagamintas vandens pagrindu,
nealergizuojantis, talpa ne mažiau 500 ml. įvairių
spalvų.

but.

40

9
10
11
12
13
14
15
16

Dažų paletė
Teptukas apvalus, natūralių šerių, Nr. 6
Teptukas apvalus, natūralių šerių, Nr. 8
Teptukas apvalus, natūralių šerių, Nr. 10
Teptukas plokščias, natūralių šerių, Nr. 4
Teptukas plokščias, natūralių šerių, Nr. 8
Teptukas plokščias, natūralių šerių, Nr. 12
Indelis vandeniui pagamintas iš plastiko

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

20
20
20
20
20
20
20
15

17

Plastilinas netoksiškas, dažytas augaliniais dažais,
netepa rankų ir audinių. Ne mažiau 10 spalvų

rink.

45

18

Vaškinės kreidelės, netoksiškos, netepa rankų, lengvai
piešia. Diametras 12±2 mm., ilgis 75-80 mm. Ne
mažiau 12 spalvų.

rink.

40

19

Kreida balta kvadratinė, skirta rašyti ant lentos ir
asfalto, 12x12 mm., pakuotėje 100 vnt.

pak.

10

20

Kreida spalvota kvadratinė, skirta rašyti ant lentos ir
asfalto, 12x12 mm., pakuotėje 12 vnt.

pak.

30

21

Vaikiškos žirklės bukais, užapvalintais saugiais
galais, 13 cm.

vnt.

35

22

Pieštukas, padrožtas, HB kietumas. Su trintuku.
Tribriaunis.

vnt.

240

23

Trintukas, skirtas trinti pieštukui. Pagamintas iš
aukštos kokybės polimero. Minkštas. Stačiakampis.
Matmenys 56x23x12±2 mm.

vnt.

40

24

Metalinis drožtukas plastikinėje dėžutėje su dviem
skylutėm. Korpusai įvairių spalvų, ovalios formos.

vnt.

40

25

Lipni juostelė 19±2 mm x 33±2 m. Skaidri. Laikui
bėgant negelsta.

vnt.

60

26

Lipni juosta 50 mm., 66 m., skaidri, ruda, tyliai
išsivynioja.

rul.

40

27

Montavimo kvadratėliai baltos spalvos, nepalieka
žymių ant sienos. Kvadratuko matmenys 10x10±2
mm. Pakuotėje ne mažiau 84 vnt.

pak.

50

28

Pieštukiniai klijai. Bekvapiai, neraukšlėja popieriaus.
Sudėtyje nėra tirpiklių.Svoris ne mažiau 22 g.

vnt.

180

29

Skysti PVA klijai, puikiai tinka kartonui, popieriui,
nuotraukoms. Talpa ne mažiau 100 ml.

vnt.

50

vnt.

40

vnt.

300

30

31

Standartinis segtuvas, A4 formatas. 50, 80 mm.
nugarėlė. Išorinė ir vidinė viršelio pusės padengtos
PVC plėvele, vidus - kartoninis. Svertinis
mechanizmas, skaidri etiketės kišenėlė. Balta/ juoda/
mėlyna/ geltona/ raudona/ žalia spalvos.
Aplankas su įsegėle, A4 formato, skaidrus viršelis,
spalvota plastikinė nugarėlė. Galima susegti ne
mažiau 30 lapų. Geltona/ mėlyna/ raudona/ žalia
spalvos.

32

Aplankas su įsegėle, A4 formato. Kartoninis. Galima
susegti ne mažiau 30 lapų. Baltos spalvos.

vnt.

100

33

Įmautės dokumentams, A4 formatas. Skaidrios.
Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. Storis ne mažiau kaip
40 mikr.

pak.

20

34

Piešimo sąsiuvinis A4, popierius 120±2 g, ne mažiau
20 lapų

vnt.

80

35

Piešimo sąsiuvinis A3, popierius 120±2 g, ne mažiau
20 lapų

vnt.

20

36

Akvarelinis sąsiuvinis A3, popierius 210±2 g, ne
mažiau 10 lapų

vnt.

20

37

Akvarelinis sąsiuvinis A4, popierius 210±2 g, ne
mažiau 10 lapų

vnt.

100

38

Krepinis popierius įv.spalvų, 200±2 mm. x 50±2 m.

rul.

50

39

Šilkinis popierius įv.spalvų, 18±2 g., 50±2x75±2 cm.

vnt.

10

40

Balionai įv.spalvų, dydis 25-30 cm.
Daugiafunkcinis aukštos kokybės baltas popierius. A4
formato, pakuotėje ne mažiau 500 lapų, popieriaus
storis 80±2 g/m².

vnt.

100

pak.

100

41

42

Spalvotas aukštos kokybės popierius. A4 formatas,
tinka įvairių rūšių spausdintuvams, pakuotėje ne
mažiau 500 lapų, popieriaus storis 80±2 g/m².

pak.

20

43

Spalvotas aukštos kokybės popierius. A4 formatas,
tinka įvairių rūšių spausdintuvams, pakuotėje ne
mažiau 250 lapų, popieriaus storis 160±2 g/m².

pak.

10

44

Magnetukai 20±2 mm. skersmens, komplekte ne
mažiau 8 vnt.

kompl.

20

45

Tvirta, ilgalaikės metalinės konstrukcijos skylmuša,
pramušanti ne mažiau kaip 25 lapus, naudojanti 50%
mažiau energijos.

vnt.

5

46

Tvirtas, ilgalaikės metalinės konstrukcijos segiklis,
susegantis ne mažiau kaip 20 lapų, naudojantis 50%
mažiau energijos.

vnt.

5

47

Sąsagėlės Nr.10, dėžutėje ne mažiau 1000 vnt.
Tinkančios siūlytiems segikliams, kurie susega ne
mažiau kaip 20 lapų.

dėž.

20

48

Sąvaržėlės 25±2 mm., dėžutėje ne mažiau 100 vnt.

dėž.

20

49

Sąvaržėlės 50±2 mm., dėžutėje ne mažiau 100 vnt.

dėž.

10

50

Žirklės didelės. Nerūdijančio plieno ašmenys,
ergonominės rankenos, ilgis ne mažiau kaip 20 cm.
Tinka medžiagoms, rankdarbiams karpyti.

vnt.

10

51

Saugus peiliukas, skirti universaliems pjovimo
darbams. Ašmenys automatiškai įtraukiami į vidų.
Keičiamos geležtės plotis ne mažesnė kaip 18 mm.

vnt.

10

52

Keičiamų geležčių siūlytiems peiliukams rinkinys.
Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. plotis ne mažesnis
kaip 18 mm.

pak.

5

53

Dokumentų lentynėlės, plastikinės, įvairių spalvų

vnt.

10

54

Dokumentų stovai, plastikiniai, įvairių spalvų

vnt.

10

55

Sąsiuvinis A4, ne mažiau 96 l., balti lapai langeliais

vnt.

20

56

Sąsiuvinis A5, ne mažiau 60 l., balti lapai langeliais

vnt.

20

57

Valgiaraštis A3

vnt.

200

58

Skaičiuotuvas stalinis. Ne mažiau 16 skaičių ekranas.
Dvigubo maitinimo: elementas ir šviesos baterija.
Korekcijos funkcija, valiutos konvertavimas,
antkainio skaičiavimas. Matmenys ne mažesni kaip:
199x153x31 mm.

vnt.

4

59

Laminavimo vokai A4, 100 mikronų, 100 vnt.

pak.

10

60

Kamštinė lenta 60x90 cm. Mediniu rėmu. Su
tvirtinimo elementais.

vnt.

2

61

Magnetinė lenta 60x90 cm. Mediniu rėmu. Su
tvirtinimo elementais.

vnt.

2

Kaina iš viso Eur su PVM:

Bendra pasiūlymo kaina (nurodoma bendra pasiūlymo Eur su PVM)__________________ Eur su
PVM.
___________________________________________________________________________.

(suma žodžiais)
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _________Eur.

Eil.Nr.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Pateiktų dokumentų pavadinimas*

Dokumento puslapių
skaičius*

*Pažymėti konfidencialią informaciją. Jei tokia informacija nebus pažymėta, bus laikoma, kad
konfidencialios informacijos nėra.
Pasiūlymas galioja iki _____________________.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

