
Priedas Nr. 1 

prie 2020 m. gegužės 5 d. sutarties 
Nr. 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai ir sąlygos:
1.  Prekių  kiekis,  nurodytas  Techninėje  specifikacijoje,  yra  orientacinis.  Galimi

prognozuojamų apimčių nesutapimai iki 40 procentų.
2. Perkančioji organizacija yra sudariusi sutartį dėl teikiamų paslaugų su Šiaulių

TLK, todėl vienkartinėms medicininėms priemonėms taikomas lengvatinis PVM. 
Pirk.
dalies

Nr.  

Prekės pavadinimas
Būtinos sąlygos

1. Medicininė  vienkartinė  trijų  sluoksnių
veido kaukė su guma

Dydis  universalus 
Vienkartinė kaukė pagaminta iš 3-jų sluoks-
nių polipropileno arba lygiavertės medžia-
gos, vidinis kaukės sluoksnis nesipūkuoja 
Sudėtyje neturi stiklo pluošto 
Su gumytėmis 
Su spaustuku nosies srityje
Su CE žyma

PASIŪLYMO KAINA:
1 pirkimo dalis 

Eil. 
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Perkamas 
kiekis

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso 
kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Medicininė vienkartinė trijų sluoksnių 

veido kaukė su guma
Vnt. 6000,00 0,3949 2369,40

Iš viso Eur be PVM: 2369,40
PVM 5 proc.: 118,47

Iš viso Eur su PVM: 2487,87
Viso Eur be PVM (žodžiais): du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt devyni  eurai, 
keturiasdešimt centų.
Viso  Eur su  PVM  (žodžiais):  du  tūkstančiai  keturi  šimtai  aštuoniasdešimt  septyni  eurai,
aštuoniasdešimt septyni centai.
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MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ
ASMENINIŲ APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS“ PIRKIMO - PARDAVIMO

SUTARTIS Nr. 

Šiauliai     2020 m. gegužės 5 d.

UAB  „Arveka.“,  toliau  vadinama  Pardavėju,  atstovaujama  generalinio  direktoriaus
Egidijaus Skužiunsko, veikiančio pagal Įmonės nuostatus, iš vienos pusės, ir Viešoji įstaiga Šiaulių
ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, toliau vadinamas Pirkėju, atstovaujamas direktorės Ingos
Tamosinaitės,  veikiančios  pagal  Įstaigos  įstatus  – iš  kitos  pusės,  toliau  abu vadinami  Šalimis,
sudarėme šią pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1.  Pardavėjas  pagal  Pirkėjo  pareikalavimą  įsipareigoja  tiekti,  o  Pirkėjas  priimti  ir

apmokėti  už šios sutarties  priede Nr.  1 nurodytas prekes (toliau vadinama – Prekės).  Sutarties
priede, kuris yra neatskiriama sudarytos sutarties dalis,  nurodoma: prekės pavadinimas, prekės
charakteristikos, pavadinimai, perkamų prekių poreikis, prekės mato vieneto kaina įskaitant visas
išlaidas ir mokesčius.

1.2. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto
pasirašymo momento. PVM sąskaita-faktūra laikoma dokumentu, atitinkančiu Prekių priėmimo -
perdavimo aktą. 

1.3. Prekių kokybė, pakuotė ir ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius
standartus. 

1.4. Aiškinant Sutarties sąlygas vadovaujamasi apklausos būdu vykdyto viešojo pirkimo
dokumentais bei Pardavėjo pirkimui pateiktu pasiūlymu. 

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.Pardavėjas įsipareigoja:
2.1.1.Tiekti tik kokybiškas Prekes kainomis, nurodytomis Sutarties priede Nr.1. Pristatant

Prekes Pirkėjui ir išrašant PVM sąskaitą-faktūrą, joje nurodyti Prekių pristatymo dieną Prekėms
taikytiną PVM; 

2.1.2.  Prekes  pristatyti  savo  transportu,  adresu  Vilniaus  g.  125,  Šiauliai,  VšĮ  Šiaulių
ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, pagal Pirkėjo pareikalavimą (užsakymą). 

2.1.3. Prekės turi būti pristatytos per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
2.1.4. Nedelsiant raštu informuoti Pirkėją, jei sutartyje nustatytais terminais Pirkėjui negali

pristatyti Prekių, nurodyti įsipareigojimų nevykdymo priežastis; 
2.1.5. Prekių pristatymo metu pateikti tinkamai išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą;
2.1.6. Nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo Pirkėjo pretenzijos pateikimo

momento, pakeisti nekokybiškas, šios Sutarties ir jos prieduose nustatytų sąlygų neatitinkančias
Prekes kokybiškomis Prekėmis, atlyginti dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius.  

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:
2.2.1. Raštu (paštu, faksimilinio ar elektroninio ryšio priemonėmis) ar žodžiu (telefonu)

pateikti Pardavėjui užsakymą dėl Prekių pristatymo;
2.2.2. Priimti su Pardavėjo atstovu suderintu laiku Pardavėjo pristatytas kokybiškas prekes.
2.2.3.  Patikrinti  pristatytas  Prekes  Pardavėjo  atstovo,  pristačiusio  prekes,  akivaizdoje  ir

priimti sprendimą dėl Prekių tinkamumo ir priėmimo.
3. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
3.1.  Pardavėjas  finansinius  dokumentus  (PVM  sąskaitas  faktūras,  sąskaitas  faktūras,

kreditinius  ir  debetinius  dokumentus  bei  avansines  sąskaitas)  teikia  Pirkėjui  naudodamasis
elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu



https://www.esaskaita.eu/).  Nesant objektyvių  galimybių  finansinius  dokumentus  pateikti
naudojantis  elektronine paslauga „E.  sąskaita,  Pardavėjas finansinius dokumentus teikia  Pirkėjui
elektroniniu paštu buhalterija@gerc.lt ar kitu su Užsakovu suderintu būdu. 

3.2. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už pristatytas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) dienų
nuo Pardavėjo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.3. Prekių kainos nebus perskaičiuojamos pagal bendrą kainų lygio kitimą, prekių grupių
kainų pokyčius  bei  dėl  mokesčių  pasikeitimų,  išskyrus  PVM tarifo  pasikeitimą.  Jeigu pirkimo
sutarties  vykdymo  metu  pasikeičia  PVM  tarifas  (padidėja  arba  sumažėja),  prekių  kainos
atitinkamai didinamos arba mažinamos tiek, kiek pasikeis PVM tarifo dydis. 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys įvykdys viena kitai

visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus. Prekių pirkimas - pardavimas pradedamas 2020 m.
gegužės 11 d. ir vykdomas iki 2020 m. gegužės  29 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

4.2.  Jei  Pardavėjas  nevykdo  sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo  juos  netinkamai  ar  be
pagrindo nutraukia šią Sutartį, Pardavėjas moka Pirkėjui baudą, kurios dydis sudaro 10 (dešimt)
procentų bendros Sutarties kainos. Pardavėjo Pirkėjui mokėtina bauda gali būti išskaičiuojama iš
Pirkėjo priklausančių mokėjimų Pardavėjui už patiektas Prekes sumos. 

4.3.  Jei  Pardavėjas  vėluoja  pristatyti  Prekes  sutartyje  numatytais  terminais,  Pardavėjas
moka Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo nepatiektų prekių vertės už
kiekvieną  pavėluotą  dieną.  Pardavėjo  Pirkėjui  mokėtini  delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš
Pirkėjo priklausančių mokėjimų Pardavėjui už patiektas Prekes sumos.

4.4. Pretenzijos Pardavėjui dėl Prekių kokybės ar patiektų Prekių trūkumo Pardavėjui turi
būti pareikštos priimant Prekes, o jei patiektos Prekės turi paslėptų trūkumų ar defektų – ne vėliau
kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Prekių pristatymo dienos, bet ne vėliau, nei vadovaujantis
protingumo kriterijumi, šie trūkumai turėjo paaiškėti.

4.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai iš anksto prieš 10 (dešimt) dienų raštu įspėjęs Pardavėją
nutraukti Sutartį, jei Pardavėjas nepagrįstai didina Sutartyje nurodytų Prekių kainas arba vengia
vykdyti (netinkamai vykdo ar nevykdo) kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje. 

4.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos. 
4.7. Jei Pirkėjas nevykdo Sutarties ar vykdo ją netinkamai, Pardavėjas turi teisę nutraukti

Sutartį  apie  jos  nutraukimą  raštu  įspėjęs  Pirkėją  prieš  30  (trisdešimt)  dienų.  Tokiu  atveju
Pardavėjas privalo nurodyti konkrečias priežastis, dėl kurių yra nutraukiama Sutartis ir pateikti tai
patvirtinančius įrodymus.

4.8. Ginčai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus jų
išspręsti per 10 (dešimt) dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos – LR įstatymų numatyta tvarka
kreipiantis su ieškiniu į teismą.

4.9. Sutartis  sudaroma ir  pasirašoma lietuvių kalba,  dviem egzemplioriais,  po 1 (vieną)
kiekvienai iš Šalių su priedu Nr.1, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.
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