
Priedas Nr. 1 

prie 2020 m. balandžio 29 d. 
sutarties Nr. 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai ir sąlygos:

1. Galimi prognozuojamų paslaugų teikimo apimčių nesutapimai iki 40 procentų.
2. Reikalavimai teikiamoms paslaugoms: 
2.  1.  Žmonių  palaikai  turi  būti  pervežami  iš  VšĮ  Šiaulių  ilgalaikio  gydymo  ir  geriatrijos

centras, Vilniaus g. 125, Šiaulių m. į paslaugos Teikėjo žmonių palaikų laikymo ir saugojimo patalpas.
2. 2. Žmonių palaikų specializuota šaldykla turi būti Šiaulių miesto teritorijoje.
2. 3. Žmonių palaikų laikinai laikomi (saugojami) paslaugos teikėjo tam pritaikytuose šaldymo

įrenginiuose.
2.4.  Mirusiųjų  palaikų  pervežimo  ir  laikino  laikymo  (saugojimo)  paslaugos  turi  būti

vykdomos, laikantis  2007 m. gruodžio 20 d. priimto Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo
įstatymo  (toliau  –  Laidojimo  įstatymas)  (Žin.,  2007,  Nr.  140-5763;  Žin.,  2008,  Nr.  81-3185)  bei
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-497 (Žin.,
2007, Nr. 68-2693) patvirtintos ir 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-858 pakeistos (Žin., 2008, Nr.
106-4054), Nr. V-34 (Žin., 2011, Nr. 9-405) Lietuvos higienos normos HN 91:2007 reikalavimų.

2.5. Paslauga  turi būti teikiama visą parą (dvidešimt keturias valandas), septynias dienas per
savaitę, neišskiriant darbo, poilsio ir šventinių dienų.

2. 6. Mirusių žmonių palaikų pervežimo ir laikino laikymo (saugojimo) paslaugos turi būti
teikiamos pagal teisėsaugos institucijų nurodymus:

2. 7. Įstaigoje mirusių vienišų asmenų, neturinčių giminių ar artimųjų, galinčių juos atsiimti ir
palaidoti,  arba kuriuos atsisako paimti  ir  palaidoti  giminės  ar artimieji,  palaikų priėmimas,  laikinas
laikymas (saugojimas) vykdomas tol, kol nustatyta teisės aktų tvarka bus išduotas leidimas laidoti ir
atidavimas laidoti laidojimą organizuojančiai įstaigai ar asmeniui;

2.8. Įstaigoje mirusių asmenų po patologoanatominio ištyrimo ar teismo medicinos ekspertizės
atlikimo,  arba kuriuos atsisako paimti  ir  palaidoti  giminės  ar  artimieji,  palaikų priėmimas,  laikinas
laikymas (saugojimas) tol, kol nustatyta teisės aktų tvarka bus išduotas leidimas laidoti ir atidavimas
laidoti laidojimą organizuojančiai įstaigai ar asmeniui. 

2.9. Mirusiųjų žmonių palaikus priimti saugojimui pagal perdavimo-priėmimo aktą, vykdyti
priimtų saugojimui mirusiųjų žmonių palaikų apskaitą. 

Pasiūlymo kaina:
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas Mato
vnt.

Prognozuoja
ma  apimtis
per 24 mėn. 

Kaina  Eur
be PVM

Suma  Eur  be
PVM

1. Žmonių  palaikų  pervežimo
paslaugos

Vnt. 568,00 30,00 17040,00

2. Žmonių palaikų laikino laikymo
(saugojimo) paslaugos

Val. 15444,00 0,50 24762,00

Iš viso Eur be PVM 24762,00
PVM 21 proc. 5200,02

Iš viso Eur su PVM 29962,02



Viso Eur be PVM (žodžiais): dvdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du eurai, 
nulis centų.
Viso Eur su PVM (žodžiais): dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt du eurai, du
centai.
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MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „ŽMONIŲ PALAIKŲ PERVEŽIMO
IR LAIKINO LAIKYMO (SAUGOJIMO) PASLAUGOS PIRKIMAS“

PASLAUGŲ TEIKIMO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 

Šiauliai      2020 m. balandžio 29 d.

Romualdo Juozo Jankaus įmonė (toliau - Vykdytojas), atstovaujama savininko
Romualdo Juozo Jankaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus, iš vienos pusės, ir VšĮ
Šiaulių ilgalaikio gydymo ir  geriatrijos  centras (toliau – Užsakovas),  atstovaujamas
direktorės  Ingos Tamosinaitės, veikiančios pagal įstaigos įstatus – iš kitos pusės, toliau
abu vadinami Šalimis,  sudarėme šią pirkimo – pardavimo sutartį:

1.  SUTARTIES DALYKAS
1.1. Žmonių palaikų pervežimo ir laikino laikymo (saugojimo) paslaugos teikimas.
2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2. 1. Vykdytojas įsipareigoja: 
2.1.1. prisiimti visišką atsakomybę, priimtų iš VšĮ Šiaulių ilgalaikio ir gydymo centro mirusių

žmonių palaikų pervežimą ir laikiną laikymą (saugojimą) bei atidavimą laidojimui. 
2.1.2. žmonių palaikų laikiną laikymą (saugojimą) ir atidavimą laidojimui vykdyti, laikantis

2007 m. gruodžio 20 d. priimto Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo (toliau –
Laidojimo įstatymas) (Žin., 2007, Nr. 140-5763; Žin., 2008, Nr. 81-3185) bei Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-497 (Žin., 2007, Nr. 68-2693)
patvirtintos ir 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-858 pakeistos (Žin., 2008, Nr. 106-4054), Nr. V-
34 (Žin., 2011, Nr. 9-405) Lietuvos higienos normos HN 91:2007 reikalavimų.

2.1.3. paslaugą  teikti visą parą (dvidešimt keturias valandas), septynias dienas per savaitę,
neišskiriant darbo, poilsio ir šventinių dienų.

2.1.4.  mirusių žmonių palaikų pervežimo ir laikino laikymo (saugojimo) paslaugas teikti
pagal teisėsaugos institucijų nurodymus:

2.1.5. įstaigoje  mirusių  vienišų  asmenų,  neturinčių  giminių  ar  artimųjų,  galinčių  juos
atsiimti  ir  palaidoti,  arba  kuriuos  atsisako  paimti  ir  palaidoti  giminės  ar  artimieji,  palaikų
priėmimas,  laikinas  laikymas  (saugojimas)  vykdomas tol,  kol  nustatyta  teisės aktų tvarka bus
išduotas leidimas laidoti ir atidavimas laidoti laidojimą organizuojančiai įstaigai ar asmeniui;

2.1.6. įstaigoje  mirusių  asmenų  po  patologoanatominio  ištyrimo  ar  teismo  medicinos
ekspertizės  atlikimo,  arba  kuriuos  atsisako  paimti  ir  palaidoti  giminės  ar  artimieji,  palaikų
priėmimas, laikinas laikymas (saugojimas) tol, kol nustatyta teisės aktų tvarka bus išduotas leidimas
laidoti ir atidavimas laidoti laidojimą organizuojančiai įstaigai ar asmeniui. 

2.1.7. vesti atskirą VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre mirusių žmonių palaikų
laikino laikymo (saugojimo) ir  palaikų atidavimo laidojimui registrą,  kuriame turi  būti  nurodyti:
mirusiojo pavardė,  vardas, palaikų priėmimo ir  atidavimo datos, valandos,  išdavusiųjų atsakingų
asmenų ir priimančių asmenų asmens duomenys, parašai.

2.1.8.  tinkamai  patvirtintą  registro  kopiją  (2.1.7.  punkto  reikalavimas)  pateikti  kiekvieną
mėnesį kartu su išrašyta už suteiktas paslaugas sąskaita – faktūra. 

2.1.9.  naudoti  reikiamas  darbo bei  asmenines  apsaugines  priemones,  kurios  yra  techniškai
tvarkingos ir  atitinka  darbuotojų saugos ir  sveikatos  norminių  teisės  aktų  bei  Lietuvos higienos
normų reikalavimus. 



2.1.10.  užtikrinti,  kad  teikiantys  paslaugas  bendrovės  darbuotojai  nebūtų  apsvaigę  nuo
alkoholio, narkotinių ir kitų medžiagų, 

2.1.11. sutvarkyti visus reikiamus dokumentus, susijusius žmonių palaikų priėmimu laikinam
laikymui (saugojimui) ir atidavimui laidojimui.

2.1.12. laikytis informacijos apie mirusįjį konfidencialumo.
2.2. Užsakovas įsipareigoja:
2.2.1  Apmokėti  už  teikiamas  Paslaugas  per  30  (trisdešimt)  dienų  nuo  Vykdytojo  PVM

sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Už žmogaus palaikų laikiną laikymą (saugojimą) apmokama
už ne ilgesnį kaip 4 (keturių) parų laikotarpį (1998-11-24 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
pakeitimo įstatymo Nr. VIII-940 49 str. 5 p. reikalavimas: „Įstaiga garantuoja mirusiojo kūno
nemokamą apsaugą iki tol, kol jį atsiims mirusiojo šeimos nariai, jo įstatyminiai atstovai arba
paciento prieš mirtį nurodyti asmenys, bet ne ilgiau kaip keturias paras po patologoanatominio
tyrimo ar teisės medicinos ekspertizės“).

2.2.2. Užsakovas turi teisę kontroliuoti Vykdytojo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, teikiamų
paslaugų kokybę.

3. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
3.1.  Vykdytojas finansinius  dokumentus  (PVM  sąskaitas  faktūras,  sąskaitas  faktūras,

kreditinius  ir  debetinius  dokumentus  bei  avansines  sąskaitas)  teikia  Užsakovui  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, Vykdytojas finansinius dokumentus teikia Užsakovui
elektroniniu paštu buhalterija@gerc.lt ar kitu su Užsakovu suderintu būdu. 

3.2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt)
dienų nuo Vykdytojo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.3. Paslaugų kainos nebus perskaičiuojamos pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų
grupių  kainų  pokyčius  bei  dėl  mokesčių  pasikeitimų,  išskyrus  PVM  tarifo  pasikeitimą.  Jeigu
pirkimo sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM tarifas (padidėja arba sumažėja), paslaugų 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  visus su ja

susijusius įsipareigojimus.
 4.2. Žmonių palaikų pervežimo ir laikino laikymo (saugojimo) paslaugų teikimas prasideda
nuo 2020 m. gegužės 1 d. 00 val. 00 min. ir baigiasi 2022 m. balandžio 30 d. 24 val. 00 min.

4.3. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų vykdymo tretiesiems asmenims.
4.4.  Jei  Vykdytojas  nevykdo  sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo  juos  netinkamai  ar  be

pagrindo  nutraukia  šią  Sutartį,  Vykdytojas  moka  Užsakovui  baudą,  kurios  dydis  sudaro  10
(dešimt)  procentų  bendros  Sutarties  kainos.  Vykdytojo  Užsakovui  mokėtina  bauda  gali  būti
išskaičiuojama iš Užsakovo priklausančių mokėjimų Vykdytojui už teikiamų Paslaugų sumos.

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

4.6.  Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  metu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus  tokias
sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymas.

4.7.  Jei  Užsakovas  nevykdo  Sutarties  ar  vykdo  ją  netinkamai,  Vykdytojas  turi  teisę
nutraukti  Sutartį  apie jos nutraukimą raštu įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt)  dienų. Tokiu

mailto:info@teismai.lt


atveju Vykdytojas  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.

4.9.  Užsakovo vykdyto viešojo  pirkimo „Žmonių  palaikų pervežimo ir  laikino  laikymo
(saugojimo)  paslaugos  pirkimas”  pirkimo  dokumentai,  taip  pat  Vykdytojo  minėtam  pirkimui
pateiktas pasiūlymas bei kiti su šiuo pirkimu susiję dokumentai yra laikomi Sutarties neatskiriama
dalimi ir aiškinant Sutarties sąlygas vieni kitus papildo. 
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