
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai ir sąlygos:
1.  Techninės  specifikacijos  lentelėje  nurodytas  prognozuojamas  enterinio  maisto

poreikis 12 mėn. Sutarties pratęsimas nenumatomas. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nu-
pirkti visus lentelėje nurodytus prekių kiekius.

2. Prekės turi būti  pristatomos kiekvieną darbo dieną, nepriklausomai nuo atskiro
užsakymo vertės.

3. Pristatytų maisto produktų galiojimo laikas turi būti likęs ne mažesnis nei pusė
viso galiojimo laiko. Laikas nustatomas pagal ant pakuotės nurodytą pagaminimo datą ir galioji-
mo termino pabaigos datą.

4. Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.

5. Produkto siunta ir pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias ženklinimo
taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m. įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsk. Nr.
677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta: produkto pavadinimas, trumpas jo apibūdinimas,
paruošimo instrukcija, sudėtis, gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, laikymo sąlygos, produkto koky-
biniai rodikliai (maistinė ir energinė vertė), įpakavimo neto masė (g), užrašas “Tinka vartoti iki
(data)”.

6. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymė-
jimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu pirmai siuntai
bei tuo atveju, kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

7. Reikalavimai:
Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas Mato
vnt.

Prognozuoja-
mas poreikis
per 12 mėn.

Būtinos sąlygos

1 pirkimo dalis
1. Skystas,  standartinis

enterinis mišinys
(1 ml = 1 kcal)
Nutrison 1000 ml ± 10
mlarba lygiavertis.

Vnt. 1400,00 Skystas,  standartinis  enterinis  mišinys,
skirtas zondiniam maitinimui.
Reikalavimai:

1. Visavertis, subalansuotas, su mik-
roelementais,  mineralinėmis  me-
džiagomis ir vitaminais. Praturtin-
tas karotinoidais.

2. Enterinio mišinio energinė vertė –
1 ml = 1kcal.

3. Baltymų kiekis ne mažiau kaip 4
g/100 ml.

4. Beskonis,  be  skaidulinių  medžia-
gų, gliuteno ir laktozės.

5. Osmoliariškumas  apie  265
mOSm/l).

6. Minkšta  laminuota  pakuotė  iki
1000 ml arba lygiavertė.

2 pirkimo dalis
2. Skystas  enterinis Vnt. 1000,00 Skystas  enterinis  mišinys  su  padidintu

Priedas Nr. 1 

prie 2020 m. gegužės 28 d. 
sutarties Nr. 



mišinys  (1  ml  =  1-1,2
kcal)  su  padidintu
baltymų  kiekiu,
argininu ir cinku.
Nutrison ADV Cubison
ne mažiau 1000 ml ± 10
ml arba lygiavertis.

baltymų kiekiu, argininu ir cinku, skirtas
zondiniam maitinimui pacientams su pra-
gulomis,  sunkiai  gyjančiomis  žaizdomis.
Reikalavimai:

1. Visavertis, subalansuotas, su mik-
roelementais,  mineralinėmis  me-
džiagomis, vitaminais, praturtintas
argininu  (ne  mažiau  0,85  g/100
ml),  cinku (ne mažiau  nei  2 mg/
100  ml),  tirpiomis  ir  netirpiomis
skaidulomis. 

2. Pagamintas sojos ir kazeino balty-
mų pagrindu.

3. Enterinio mišinio energinė vertė –
1 ml = 1-1,2 kcal. 

4. Baltymų kiekis ne mažiau nei 5,5
g/100 ml.

5. Beskonis, be gliuteno.
6. Minkšta  laminuota  pakuotė  iki

1000 ml arba lygiavertis.
3 pirkimo dalis

3.1. Skystas  enterinis
mišinys  (1  ml  =  1-1,2
kcal)su  padidintu
baltymų  ir  skaidulų
kiekiu.
Nutrison  1000
Complete  Multi  Fibre
1000 ml  ±  10  ml  arba
lygiavertis.

Vnt. 10,00 Skystas  enterinis  mišinys  su  padidintu
baltymų ir skaidulų kiekiu, skirtas gulin-
čių pacientų(sunkūs neurologiniai sutriki-
mai,  taikomas  palaikomasis  gydymas)
zondiniam maitinimui. Reikalavimai:

1. Visavertis, subalansuotas, su mik-
roelementais,  mineralinėmis  me-
džiagomis ir vitaminais.

2. Enterinio mišinio energinė vertė –
1 ml = 1-1,2 kcal.

3. Sudėtyje yra Omega 3 ir Omega 6
riebalų rūgštys.

4. Baltymų kiekis  -  ne mažiau  kaip
5,5 g/100 ml.

5. Skaidulų kiekis – ne mažiau kaip
2,0 g/100 ml. 

6. Osmoliariškumas  apie  325
mOSm/l).

7. Beskonis, be gliuteno.
8. 1000 ml dietinio mišiniopatenkina

dienos mitybos poreikį.
9. Minkšta  laminuota  pakuotė  iki

1000 ml arba lygiavertis.
3.2. Specialiosios

medicininės  paskirties
baltymų milteliai.
Protifar  milteliai  225 g

Dėž. 65,00 Specialios medicininės paskirties baltymų
milteliai,  skirtas  pacientams  padidėjusio
baltymų  poreikio  užtikrinimui.
Reikalavimai:



±  10  mg  arba
lygiavertis

1. Beskoniai,  koncentruoti
baltyminiai  milteliai,gerai
tirpstantys  vandenyje,
nekeičiantys  maisto  ir  skysčių,  į
kuriuos dedami, skonio ir kvapo.

2. Energinė vertė ne mažiau nei 360
kcal/ 100 g produkto.

3. Baltymų  daugiau  nei  95  proc.
visos energinės vertės (ne mažiau
nei 88 g/100 g produkto).

4. Pakuotės dydis 225 g ± 10 mg.
3.3. Specialios  medicininės

paskirties  maisto  ir
skysčių tirštiklis.
Nutilis milteliai 300 g ±
10 mg arba lygiavertis.

Dėž. 15,00 Specialios medicininės paskirties  maisto
ir skysčių tirštiklis su atsparumo amilazei
savybe.  Maistiniu  požiūriu  nevisavertis
maisto produktas. Skirtas pacientų su dis-
fagija  maitinimui  (skysčių  tirštinimui).
Reikalavimai:

1. Maisto  ir  skysčių  tirštiklis  gali
būti  dedamas  į  šaltus  ir  karštus
gėrimus,  maitinimo  mišinius,
sriubas ir košės pavidalo patieka-
lus. 

2. Sutirštintą patiekalą turi būti gali-
ma pašildyti, atšaldyti arba užšal-
dyti  nepakeičiant  jo  konsistenci-
jos. 

3. Pakuotės  dydis  ne  didesnis  nei
300 g.

3.4. Skystas  enterinis
mišinys  (1  ml  ne
mažiau  1,5  kcal)
vaikams
Nutrini  Energy  Multi
Fibre 500 ml ± 10 ml
arba lygiavertis

Vnt. 20,00 Skystas enterinis mišinys,skirtas vaikams
(nuo 1 iki 6 metų arba sveriantiems 8-20
kg),  sergant  ligomis,  susijusiomis  su
mitybos  būklės  pablogėjimu. Reikalavi-
mai:

1. Visavertis,  subalansuotas,  pratur-
tintas  DHA+EPA,  vitaminais  ir
mineralinėmis  medžiagomis.  Su-
dėtyje yra L-karnitinas ir taurinas.

2. Enterinio mišinio energinė vertė –
1 ml – ne mažiau nei 1,5 kcal.

3. Baltymų kiekis – ne mažiau nei 4
g/100 ml produkto.

4. Be gliuteno ir laktozės.
5. Minkšta  laminuota  pakuotė  iki

500 ml arba lygiavertis.
3.5. Skystas  enterinis

mišinys (1 ml = 1 kcal)
normalizuojantis
glikemiją.

Vnt. 10,00 Skystas  enterinis  mišinys,  normalizuoja-
ntis  glikemiją,  skirtas pacientams, serga-
ntiems  cukriniu  diabetu,  esant  gliukozės
tolerancijos sutrikimui.Reikalavimai:



Nutrison  Advanced
Diason
1000 ml  ±  10  ml  arba
lygiavertis.

1. Visavertis,  subalansuotas.  Su  pa-
didintu antioksidantų kiekiu.

2. Enterinio mišinio energinė vertė –
1 ml = 1 kcal.

3. Pagamintas sojos baltymų pagrin-
du, kurių ne mažiau nei 4,3 g/100
ml produkto.

4. Turi didelį  kiekį skaidulų kiekį –
1,5 g/100 ml.

5. Angliavandenių  – ne daugiau nei
12 g/100 ml.

6. Be gliuteno ir laktozės.
7. Minkšta  laminuota  pakuotė  iki

1000 ml arba lygiavertis.
3.6. Geriamasis  specialios

paskirties  maisto
produktas  su  padidintu
baltymų  ir  arginino
kiekiu.
Cubitan 
200 ml ± 5 ml
Arba lygiavertis

Vnt. 200,00 Geriamasis  specialios  paskirties  maisto
produktas  su  padidintu  baltymų  ir
arginino  kiekiu,  skirtas  pacientams  su
įvairaus  laipsnio  mitybos
nepakankamumu  ir  pragulomis,  sunkiai
gyjančiomis žaizdomis.
Reikalavimai: 

1. Vvisavertis, su padidintu karotinoi-
dų, vitaminų C ir E, cinko kiekiu.
2. Hiperkaloringas (1 ml – ne mažiau
nei 1,2 kcal).
3. Baltymų kiekis – ne mažiau nei 9
g/100 ml produkto.
4. Arginino – ne mažiau nei 1,5 g.
5. Be skaidulinių medžiagų ir gliute-
no. 
6. Įvairių skonių.
7. Tiekiamas 200 ml ± 5 ml plastiki-
niuose buteliukuose su šiaudeliu arba
lygiavertis produktas.

4 pirkimo dalis
4.1. Geriamasis  specialios

paskirties  maisto
produktas  su  padidintu
energijos  ir  baltymų
kiekiu, be skaidulų.
Nutridrink protein
125 ml ± 5 ml
arba lygiavertis

Vnt. 2500,00 Geriamasis  specialios  paskirties  maisto
produktas su padidintu energijos ir balty-
mų  kiekiu,  skirtas  onkologinių  pacientų
mitybai gerinti.
Reikalavimai:

1. Visavertis, polimerinis, hiperkalo-
rinis  (  1  ml  –  ne  mažiau  nei  2
kcal).

2. Baltymų kiekis – ne mažiau nei 10
g/100 ml produkto.

3. Laktozės  mažiau  nei  ≤0,5  g/100
ml.

4. Be  maistinių  medžiagų,  be  gliti-



mo.
5. Įvairių skonių.
6. Tiekiamas 125 ml ± 5 ml plastiki-

niuose  buteliukuose  su  šiaudeliu
arba lygiavertis produktas.

PASIŪLYMŲ KAINOS:
1 pirkimo dalis 

Eil. 
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Preliminarus 
poreikis 12 
mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1.1. Skystas, standartinis enterinis mišinys 

(1 ml = 1 kcal)
Nutrison 1000 ml 

Vnt. 1400,00 4,82 6748,00

Iš viso Eur be PVM: 6748,00
PVM 21 proc.: 1417,08

Iš viso Eur su PVM: 8165,08
Viso Eur be PVM (žodžiais): šeši tūkstančiai septyni šimtai keturiasdsešimt aštuoni eurai, nulis 
centų.
Viso  Eur su PVM (žodžiais): aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai, aštuoni
centai.

2 pirkimo dalis
Eil. 
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Preliminarus 
poreikis 12 
mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
2.1. Skystas  enterinis  mišinys  (1 ml  = 1-

1,2 kcal) su padidintu baltymų kiekiu,
argininu ir cinku.
Nutrison ADV Cubison ne mažiau 
1000 ml 

Vnt. 1000,00 6,66 6660,00

Iš viso Eur be PVM: 6660,00
PVM 21 proc.: 1398,60

Iš viso Eur su PVM: 8058,60
Viso Eur be PVM (žodžiais): šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt eurų, nulis centų.
Viso Eur su PVM (žodžiais): aštuoni tūkstančiai penkiasdešimt aštuoni eurai, šešiasdešimt centų.

3 pirkimo dalis
Eil. 
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Preliminarus 
poreikis 12 
mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
3.1. Skystas  enterinis  mišinys  (1 ml  = 1-

1,2  kcal)  su  padidintu  baltymų  ir
skaidulų kiekiu.
Nutrison 1000 Complete Multi Fibre 

Vnt. 10,00 5,07 50,70



1000 ml 
3.2. Specialiosios  medicininės  paskirties

baltymų milteliai.
Protifar milteliai 225 g 

Dėž. 65,00 10,46 679,90

3.3. Specialios  medicininės  paskirties
maisto ir skysčių tirštiklis.
Nutilis milteliai 300 g 

Dėž. 15,00 8,94 134,10

3.4. Skystas  enterinis  mišinys  (1  ml  ne
mažiau 1,5 kcal) vaikams
Nutrini Energy Multi Fibre 500 ml 

Vnt. 20,00 5,40 108,00

3.5. Skystas  enterinis  mišinys  (1  ml  =  1
kcal) normalizuojantis glikemiją.
Nutrison Advanced Diason
1000 ml 

Vnt. 10,00 6,66 66,60

3.6. Geriamasis  specialios  paskirties
maisto produktas su padidintu baltymų
ir arginino kiekiu.
Cubitan 200 ml 

Vnt. 200,00 1,75 350,00

Iš viso Eur be PVM: 1389,30
PVM 21 proc.: 291,75

Iš viso Eur su PVM: 1681,05
Viso Eur be PVM (žodžiais): vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, trisdešimt 
centų.
Viso  Eur su  PVM (žodžiais):  vienas  tūkstatis  šeši  šimtai  aštuoniasdešimt  veinas  euras,  penki
centai.

4 pirkimo dalis
Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Preliminarus 
poreikis 12 
mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
4.1. Geriamasis  specialios  paskirties

maisto  produktas  su  padidintu
energijos  ir  baltymų  kiekiu,  be
skaidulų Nutridrink protein 125 ml 

Vnt. 2500,00 1,85 4625,00

Iš viso Eur be PVM: 4625,00
PVM 21 proc.: 971,25

Iš viso Eur su PVM: 5596,25
Viso Eur be PVM (žodžiais): keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki eurai, nulis centų.
Viso Eur su PVM (žodžiais): penki tūksatančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai, dvidešimt
penki centai.

PARDAVĖJAS: PIRKĖJAS:
UAB “LIMEDIKA” VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Erdvės g. 51, Ramučiai, LT-54464 Kauno raj. Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai



PVM kodas LT340567716 į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT18 7044 0600 0309 5529 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas, b. k. 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. 8 37 320202, faks. 8 37 320 220 Tel. 8 41 524037, faks. 8 41 524123
Pardavimų vadybininkė Direktorė
Rasa Valiulienė Inga Tamosinaitė
A. V. A. V.



MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „ENTERINIO MAISTO PIRKIMAS“
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Šiauliai                                                                                         2020 m. gegužės 28 d.

UAB Limedika, toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama pardavimų vadybininkės Rasos
Valiulienės,  veikiančios  pagal  Įmonės  įgaliojimą,  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.  Tiekėjas  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.
birželio 3 d. ir vykdomas iki 2021 m. birželio 2 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.

PARDAVĖJAS: PIRKĖJAS:
UAB “LIMEDIKA” VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Erdvės g. 51, Ramučiai, LT-54464 Kauno raj. Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
PVM kodas LT340567716 į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
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A/s LT18 7044 0600 0309 5529 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas, b. k. 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. 8 37 320202, faks. 8 37 320 220 Tel. 8 41 524037, faks. 8 41 524123
Pardavimų vadybininkė Direktorė
Rasa Valiulienė Inga Tamosinaitė
A. V. A. V.
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