
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  Tauragės
ligoninė, 179761936
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  V. Kudirkos g.  2, LT-72214 Tauragė
I.1.2.  Kontaktiniai  duomenys:  asmuo(-enys)  kontaktams,  telefonas(-ai),  faksas,  el.  paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Regina Gudjonienė, tel. (8
446) 62 718, mob. tel. (8 614) 78 013, el. paštas ligonine3@tvk.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: Chirurginiai siūlai
II.2.  Trumpas  pirkimo  objekto  apibūdinimas:  1.Besirezorbuojantys,  sintetiniai,
multifilamentiniai,  pinti.  Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis. Rezorbuojasi per 60 - 90
parų.  Procentinis  stiprumo  išlaikymas    90% po 1  savaitės,  70% po 2  savaičių,  50% po 3
savaičių.  Siūlai turi lengvai slysti per audinius. Lengvai ir tvirtai rišamas mazgas. Siūlas neturi
pakuotės  "atminties",14928  vnt.  2.Sintetiniai,  monofilamentiniai,  nesirezorbuojantys,  supinti,
lankstūs, lengvai rišami, pagaminti iš poliesterio. Dengti silikono danga. Adatos tvirtos, nelūžta
ir nesilanksto. Adatų vidinėje kreivėje yra grioveliai.  Siūlas  neturi pakuotės "atminties", 108
vnt.3.Sintetiniai monofilamentiniai siūlai odai (pagaminti iš poliamido 6, dengti danga). Stiprus
ir lankstus siūlas, nepaliekantis pragulų. Adatos tvirtos, nelūžta ir nesilanksto. Adatų vidinėje
kreivėje  yra  grioveliai.  Siūlas  inertiškas,   neturi  pakuotės  "atminties",5652
vnt.4.Nesirezorbuojantys monofilamentiniai natūralaus šilko siūlai, impregnuoti bičių vašku arba
lygiaverte medžiaga. Lengvai ir tvirtai rišamas mazgas. Siūlas  neturi pakuotės "atminties",2088
vnt.5.Monofilamentiniai  siūlai kraujagyslėms  ir kt. (pagaminti iš polipropileno). Siūlas  neturi
pakuotės  "atminties",468  vnt.6.Greitos  rezorbcijos  sintetiniai  multifilamentiniai  siūlai.  Pilnai
rezorbuojasi per 42 d. Procentinis stiprumo išlaikymas   50% po 1 savaitės, 0% po 21-31 dienos.
Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis. Siūlas  neturi pakuotės "atminties", 576 vnt.
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): Chirurginiai siūlai
III.2.  Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: A.Tamošiūno
įmonė, kodas 147316390
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 23665,98
eurai su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina
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: 2016-08-10

_________


