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ĮSAKYMAS .
DĖL VIEŠOSIOS JONIŠKIO LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 30 D.

ĮSAKYMO NR. V-193 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ ORGANIZAVIMOIR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

2022 m. sausio 19 d. Nr. V-12

Pakeičiu viešosios įstaigos Joniškio ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir

vidaus kontrolės taisykles, patvirtintas viešosios Joniškio ligoninės direktoriaus 2021 m. gruodžio
30 d. įsakymu Nr. V-193 „Dėl viešosios įstaigos Joniškio ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 19.2. papunktįir jį išdėstau taip: .

„19.2. rengia ir teikia Už pirkimų planavimą, organizavimą ir organizavimo priežiūrą
atsakingam asmeniui informaciją apie poreikį įsigyti prekes, paslaugas ar darbus einamaisiais
biudžetiniais metais (Pirkimų sąrašą). Rengia ruošiamų įsigyti prekių ar paslaugų technines

specifikacijas;“
2. Pakeičiu 20.3. papunktįir jį išdėstau taip:
„20.3. kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo užduotį (Taisyklių 1 priedas).

Kartu su užduotimi rengia ir pateikia pirkimo objekto techninę specifikaciją (jei taikoma),
kvalifikacijos reikalavimus(jei tokie siūlomi), neprivalomus tiekėjų pašalinimo pagrindus (jei tokie

siūlomi), kokybės vadybos / aplinkos apsaugos standartus (jei tokie siūlomi), pasiūlymų vertinimo

kriterijus, pirkimo sutarties projektą arba pagrindines pirkimo sutarties sąlygas (jei tokias siūlo) ir

pagrindimą dėl pirkimo objekto neskaidymo į dalis (tarptautinių pirkimų atveju ir kai atliekamas
statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimas). Kaupia parengtas technines

specifikacijas;“
3. Papildau 5 priedu „Viešųjų pirkimų vykdymo algoritmas“ (pridedama).
4. Papildau 6 priedu „VšĮ Joniškio ligoninės Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos

standartinė forma“ (pridedama).
.

5. Papildau 7 priedu „Techninių specifikacijų pavyzdžiai“ (pridedama).
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Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės taisyklių
6 priedas
Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos
standartinė forma

VšĮ Joniškio ligoninės

Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos standartinė forma

Eil. Prekės ar Esminės Charakteristikų (savybių) aprašymas Kiekis|Kaina|Suma
Nr. paslaugos techninės be be

pavadinimas|charakteristikos PVM|PVM
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Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės taisyklių
7 priedas
Techninių specifikacijų pavyzdžiai

Techninių specifikacijų pavyzdžiai

Slaugos priemonės

Eil. Prekės ar Esminės Charakteristikų (savybių) aprašymas Kiekis|Kaina|Suma
Nr. paslaugos techninės be be

pavadinimas|charakteristikos PVM|PVM
1|Dantų protezų|Medžiaga Pagaminta iš medžiagos,kurią galima 20 10 200

dėžutė dezinfekuoti
CE ženklinimas|Pažymėtas CE ženklu ir atitinka ES

93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos
prietaisams.

2|Tablečių Atidarymo būdas|Atidaromasiš viršausir iš apačios 5 20 100

smulkintuvas|Naudojimo Padalinta į dvi dalis: apatinėje dalyje
būdas sudedamos nesmulkintos tabletės,į viršutinę

dalį dedamatabletė, kurią reikia susmulkinti
ir/arba sutrinti iki miltelių.
Tabletė sutrinama sukant viršutinės dalies
dangtelį

CE ženklinimas|Pažymėtas CE ženkluir atitinka ES
93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos
prietaisams.

3

Biuro reikmenys

Eil. Prekės ar Esminės Charakteristikų (savybių) aprašymas Kiekis|Kaina|Suma

Nr. paslaugos techninės be be

pavadinimas|charakteristikos PVM|PVM
1|Klijai Pakuotės Plastikiniuose indeliuose 200 1,5 300

medžiaga
Paskirtis Skirti popieriui, kartonui, audiniui

2|Markeriai Spalva Juoda 40) 1 40

Šerdelės forma|Kūginė šerdelė
Žymėjimo būdas|Permanentinis žymeklis
Linijos plotis Linijos plotis 1-2 mm

3|Sąvaržėlės Kiekis dėžutėje|Ne mažiau 100 vnt. 20 2 40

Ilgis 32 mm
Medžiaga Metalinės

4

Higienos reikmenys

Eil. Prekės ar Esminės Charakteristikų (savybių) aprašymas Kiekis|Kaina|Suma

Nr. paslaugos techninės be be

pavadinimas|charakteristikos PVM|PVM
1|Popieriniai Rulono Ruloninis popierius skirtas laikikliui, 200 155 300

rankšluosčiai naudojimo dozuojančiam popierių po vieną lapą
principas
Rulono 19+1 cm, plotis - 24+1 cm; ilgis — 140 +5 m



matmenys
Tinkamumas
turimai
infrastruktūrai

Popieriniai rankšluosčiai turi tikti en Motion
elektriniams dalytuvams

CE reikalavimai Prekėsturi turėti CE sertifikatus arba
lygiaverčius dokumentus. Kartu su pasiūlymu
turi būti pateikti patvirtinantys dokumentai

Popieriaus Pagamintas iš pirminės ir antrinės žaliavos
kokybė mišinio arba aukštesnės kokybės medžiagos

2
3

Medicininė technika

Eil. Prekės ar Esminės Charakteristikų (savybių) aprašymas Kiekis|Kaina|Suma
Nr. paslaugos techninės be be

pavadinimas|charakteristikos PVM|PVM
1|Didelių Rėmo medžiaga|Nerūdijantis lengvas aliuminio rėmas 200 5 1000

reguliavimo Ratukų Nepraduriami priekiniai ir galiniai ratukai
galimybių medžiaga
medicininis Nugaros atrama|Reguliuojamas nugaros atramos ir sėdynės
vežimėlis ir sėdynė įtempimas

Sėdynės plotis Reguliuojamas sėdynės plotis nuo 39-50 cm
+2 cm

Maksimali 130 kg +5 kg
apkrova
Galinių ratų Ne mažiau 60 cm
skersmuo
Stabdžių Stabdžiai valdomi rankenėlėmis iš abiejų
valdymas pusių, kurios nuleidžiamos

2|Peties sąnario|Sudėtis Sterilioje pakuotėje implantas su dviem ar trim|40 1 40
inkariniai 247 storio (jeigu siūlų daugiau - skirtingų
siūlai PASTA spalvų) siūlu inkare, UHMW (ultra high
pažeidimams molecular weight) polietileno su įpintu

poliesteriu ar PDS
Implanto Medicininio titano lydinys, tinkantis
medžiaga implantacijai
Implanto Įsriegimas
įvedimo būdas
Papildomos Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas
priemonės (inserteris)
Išmatavimai Išorinis diametras imtinai nuo 2,7 mm iki

6,5mm. N emažiau 3 dydžiai kas 0,5-1,5 mm
Forma Konusinė, heksagonalinė arba cilindro
Sriegis Gylis pastovus per visą sraigto ilgį arba du

skirtingo diametro sriegiai


