
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos: 

1.Techninės  specifikacijos  lentelėje  nurodytas  prognozuojamas  Mėsos  produktų
poreikis 12 mėn. Galimas faktinis perkamų prekių neatitikimas iki ±50 proc.

2. Prekės turi būti pristatomos iki 9:00 val. kiekvieną darbo dieną, nepriklausomai nuo
atskiro užsakymo vertės.

3. Visi maisto produktai turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-1000 „Dėl pacientų maitinimo organizavimo asmens
sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus.

4. Visi maisto produktai turi atitikti  HN15:2005; HN54:2008; HN26:2006; HN24:2003;
HN16:2011; HN119:2002 ir Europos bendrijos nustatytus reikalavimus.

5.  Kiekviena  pakuotė  privalo  būti  paženklinta  etiketėmis.  Ženklinamas  pagal  HN
119:2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 1169/2011 reikalavimus. Etiketėje
lietuvių  kalba  turi  būti  nurodyta  gamintojo  bei  tiekėjo  rekvizitai,  produkto  pavadinimas,
sudedamosios dalys, grynasis kiekis, visos specialios laikymo sąlygos arba vartojimo sąlygos,
minimalus tinkamumo vartoti terminas „Tinka vartoti iki (data)”, maistinė ir energinė vertė. 

6. Visuose maisto produktuose neturi būti genetiškai modifikuotų produktų.
7. Pristatytų maisto produktų galiojimo laikas turi būti likęs ne mažesnis nei pusė viso

galiojimo laiko. Laikas nustatomas pagal ant pakuotės nurodytą pagaminimo datą ir galiojimo
termino pabaigos datą.

8. Maisto produktams pervežti naudojamos transporto priemonės ir (ar) konteineriai turi
būti švarūs, geros būklės ir gerai prižiūrimi, atitikti higienos, sanitarinius reikalavimus maisto
produktams vežti. Transportavimo metu mėsa ir jos produktai pervežami tokiu būdu, kad nebūtų
pažeidžiamas  pakuočių  vientisumas,  būtų  išvengta  pakuočių  deformacijų,  dūžių,  išsiliejimo.
Maisto produktams pervežti naudojamose pervežimo priemonėse ir (ar) konteineriuose turi būti
palaikoma  maisto  produktams  laikyti  tinkama  temperatūra  bei  juose  turi  būti  temperatūros
valdymo įrenginys.

Papildomi reikalavimai:
1. Tiekėjas,  Perkančiajai  organizacijai  paprašius, privalės pateikti  gamintojo kokybės

pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su
lietuvišku  vertimu.  Šis  dokumentas  turi  būti  pateiktas,  jei  Perkančiajai  organizacijai  kils
klausimų vertinant Pasiūlymą, pateikiant pirmą prekių siuntąi bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

Būtinos sąlygos:
Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas Būtinos sąlygos

1 2 7
1. Kiaulienos  mentė  be

kaulo (atvėsinta)
1. Atvėsinta.
2. Mėsa  turi  būti  rausvos  arba  šviesiai  raudonos
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spalvos,  natūralaus  mėsos  kvapo,  elastinga  (mėsą
įspaudus pirštu ji turi grįžti į savo pradinę padėtį ir
nepalikti jokių įspaudimo žymių).

3. Mentinė  vientiso  raumens,  sudarančio  vientisą
gabalą arba supjaustytą į  gabalus ne mažesnius nei
500 gramų.

4. Be  kaulo,  odos,  kremzlių,  plėvių  ir  kitų
nesukramtomų dalių.

5. Lašinio sluoksnis gali būti ne daugiau kaip 2-3 mm.
6. Lašinio spalva balta, sultys skaidrios, šviežio pjūvio

paviršius nelipnus.
7. Šviežiai kiaulienai būdingo kvapo.
8. Terminio  apdorojimo  metu  (kepant,  verdant,

troškinant)  turi  būti  jaučiamas  malonus  termiškai
apdorotai  kiaulienai  būdingas  skonis  ir  kvapas,  be
pašalinio aromato.

9. Terminio  apdorojimo  nuostoliai  neturi  viršyti  LR
SAM  2010-07-19  įsakyme  Nr.  V-640  numatytų
nuostolių normų.

10. Sufasuota vakuume iki 3,0 kg.
2. Kiaulienos  raumens

nuopjovos  (kotletinė)
80/20 (atvėsintos)

1. Atvėsinta.
2. Šviesiai  raudonos  arba  rausvos  spalvos  minkšto

raumens gabaliukai.
3. Be  kraujo  krešulių,  kremzlių,  plėvių  ir  kitų

nesukramtomų dalių. Išgyslinta.
4. Šviežiai kiaulienai būdingo kvapo.
5. Riebalų spalva balta. Riebalų kiekis ne didesnis nei

20 proc.
6. Terminio  apdorojimo  metu  (kepant,  verdant,

troškinant)  turi  būti  jaučiamas  malonus  termiškai
apdorotai  kiaulienai  būdingas  skonis  ir  kvapas,  be
pašalinio aromato.

7. Terminio  apdorojimo  nuostoliai  neturi  viršyti  LR
SAM  2010-07-19  įsakyme  Nr.  V-640  numatytų
nuostolių normų.

8. Sufasuota vakuume iki 3 kg.
3. Kiaulienos  lašiniai  švieži

be odos
1. Atvėsinti.
2. Pagaminta iš kiaulienos šoninės.
3. Sufasuoti vakuume iki 2 kg.

4. Jautienos mentė 
(atvėsinta)

1. Atvėsinta.
2. Raudonos arba vyšninės spalvos,  sudaranti  vientisą

gabalą, arba supjaustyta į gabalus ne mažesnius nei
500 g, vientiso raumens.

3. Jautienos  mentė  be  kaulo,  be  plėvių  ir  kremzlių.
Pašalintos gyslos ir sausgyslės.

4. Raumenys  su  jungiamuoju  audiniu,  tačiau  be  gilių



įpjovų,  atspurimų,  stambių  sausgyslių,  matomų
kraujo likučių, krešulių, sumušimų, kaulo drožlių ir
atplaišų, paviršinių limfmazgių bei suteršimų.

5. Elastinga  (paspaudus  ant  mėsos  ji  grįžta  į  savo
pradinę padėtį, šviežio pjūvio, paviršius nelipnus.

6. Spalva ir kvapas būdingi jautienai.
7. Terminio  apdorojimo  metu  (kepant,  verdant,

troškinant)  turi  būti  jaučiamas  malonus  termiškai
apdorotai  kiaulienai  būdingas  skonis  ir  kvapas,  be
pašalinio aromato.

8. Terminio  apdorojimo  nuostoliai  neturi  viršyti  LR
SAM  2010-07-19  įsakyme  Nr.  V-640  numatytų
nuostolių normų.

9. Sufasuota vakuume iki 3kg
5. Jautienos raumens nuopjovos

(kotletinė) 90/10 (atvėsinta)
1. Tamsiai  raudonos  arba  vyšninės  spalvos,  minkšto

raumens  gabaliukai  su  skaidulų  dalelėmis  be
kremzlių,  plėvių  ir  kitų  nesukramtomų  dalių.
Išgyslinta.

2. Ne daugiau kaip 10 proc. riebalų, kurių spalva balta-
kreminė.

3. Šviežiai  jautienai  būdingo  kvapo,  be  pašalinio
aromato.

4. Terminio  apdorojimo  metu  (kepant,  verdant,
troškinant)  turi  būti  jaučiamas  malonus  termiškai
apdorotai  kiaulienai  būdingas  skonis  ir  kvapas,  be
pašalinio aromato.

5. Terminio  apdorojimo  nuostoliai  neturi  viršyti  LR
SAM  2010-07-19  įsakyme  Nr.  V-640  numatytų
nuostolių normų.

6. Sufasuota vakuume iki 3 kg.
*MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI PACIENTAMS MAITINTI

TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS

1. Dažikliai:
1.1.   E 102 tartrazinas;

1.2.   E 104 chinolino geltonasis;

1.3.   E 110 saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S;

1.4.   E 120 košenilis, karmino rūgštis, karminas;

1.5.   E 122 azorubinas, karmosinas;

1.6.   E 123 amarantas;

1.7.   E 124 ponso 4R, košenilis raudonasis A;



1.8.   E 127 eritrozinas;

1.9.   E 129 alura raudonasis AC;

1.10. E 131 patentuotas mėlynasis V;

1.11. E 132 indigotinas, indigokarminas;

1.12. E 133 briliantinis mėlynasis FCF;

1.13. E 142 žaliasis S;

1.14. E 151 briliantinis juodasis BN;

1.15. E 155 rudasis HT;

1.16. E 180 litolrubinas BK.

2. Konservantai ir antioksidantai:
2.1. E 200 sorbo rūgštis;

2.2. E 202 kalio sorbatas;

2.3. E 203 kalcio sorbatas;

2.4. E 210 benzenkarboksirūgštis;

2.5. E 211 natrio benzoatas;

2.6. E 212 kalio benzoatas;

2.7. E 213 kalcio benzoatas;

2.8. E 220 228 sieros dioksidas ir sulfitai.

3. Saldikliai:
3.1.   E 950 acesulfamas K;

3.2.   E 951 aspartamas;

3.3.   E 952 ciklamatai;

3.4.   E 954 sacharinai;

3.5.   E 955 sukralozė;

3.6.   E 957 taumatinas;

3.7.   E 959 neohesperidinas DC;

3.8.   E 960 steviolio glikozidai;

3.9.   E 961 neotamas;

3.10. E 962 aspartamo-acesulfamo druska;

3.11. E 969 advantamas.

4. Aromato ir skonio stiprikliai: 
4.1.   E 620 glutamo rūgštis;



4.2.   E 621 mononatrio glutamatas;

4.3.   E 622 monokalio glutamatas;

4.4.   E 623 kalcio glutamatas;

4.5.   E 624 monoamonio glutamatas;

4.6.   E 625 magnio glutamatas;

4.7.   E 626 guanilo rūgštis;

4.8.   E 627 dinatrio guanilatas;

4.9.   E 628 dikalio guanilatas;

4.10. E 629 kalcio guanilatas;

4.11. E 630 inozino rūgštis;

4.12. E 631 dinatrio inozinatas;

4.13. E 632 dikalio inozinatas;

4.14. E 633 kalcio inozinatas;

4.15. E 634 kalcio5´-ribonukleotidai;

4.16. E 635dinatrio5´-ribonukleotidai.

Pasiūlymo kaina:
Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas, rūšis, gamintojas Mato 
vnt.

Prognozu
ojamas 
prekių 
poreikis 
12 mėn.

Mato vnt. 
kaina Eur 
be PVM

Viso kiekio 
kaina Eur 
be PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Kiaulienos mentė be kaulo (atvėsinta) Kg. 800,00 2,68 2144,00
2. Kiaulienos  raumens  nuopjovos

(kotletinė) 80/20 (atvėsintos)
Kg. 2000,00 2,55 5100,00

3. Kiaulienos lašiniai švieži be odos Kg. 160,00 1,35 216,00
4. Jautienos mentė 

(atvėsinta)
Kg. 100,00 5,05 505,00

5. Jautienos raumens nuopjovos (kotletinė)
90/10 (atvėsinta)

Kg. 100,00 4,64 464,00

Viso Eur be PVM 8429,00
PVM 21 proc. 1770,09

Iš viso Eur su PVM 10199,09
Iš viso Eur be PVM (žodžiais): aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt devyni eurai, nulis
centų.
Iš viso Eur su PVM (žodžiais): dešimt tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt devyni eurai, 
devyni centai.



PARDAVĖJAS PIRKĖJAS
UAB „Sanitex“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Raudondvario pl. 131, 47501 Kaunas Vilniaus g. 125, 76354 Šiauliai
Į. k. 110443493, PVM kodas LT104434917 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT81 7044 0600 0308 6732 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. 8 37 401111, faks. 8 37 401110 Tel. 8 41 524037, faks. 8 41 524123
E. p. sanitex@sanitex.eu E. p. info@gerc.lt
Food Service veiklos vadovė Baltijos šalims     Direktorė 
Rūta Varanavičė     Inga Tamosinaitė

A. V.                                                                                                          A. V.
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VIEŠOJO PIRKIMO „MĖSOS PIRKIMAS" PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 

Šiauliai 2020 m. birželio 18 d. 

UAB „Sanitex“,  toliau  vadinama  Pardavėju,  atstovaujama  Food Service  veiklos
vadovės Baltijos šalims Rūtos Varanavičės, veikiančio 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.  Prekes  pristatyti  iki  9.00  val.  pagal  sutarties  priede  Nr.2  nustatytą
periodiškumą, prekes tiekti nepriklausomai nuo atskiro užsakymo vertės. 

 2.1.4. Užtikrinti, kad Prekių pristatymo Pirkėjui momentu nuo perkamų Prekių nustatyto
tinkamumo naudoti termino pradžios būtų praėję ne daugiau kaip 1/4 (ketvirtadalis) viso nustatyto
tinkamumo naudoti termino

2.1.6. Nedelsiant raštu informuoti Pirkėją, jei sutartyje nustatytais terminais Pirkėjui negali
pristatyti Prekių, nurodyti įsipareigojimų nevykdymo priežastis; 

2.1.7. Prekių pristatymo metu pateikti tinkamai išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą;
2.18. 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 21 d. ir vykdomas iki 2021 m. birželio 20 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

mailto:info@teismai.lt


UAB „Sanitex“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio 
gydymo ir geriatrijos centras

Raudondvario pl. 131, 47501 Kaunas Vilniaus g. 125, 76354 Šiauliai
Į. k. 110443493, PVM kodas LT104434917 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT81 7044 0600 0308 6732 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. 8 37 401111, faks. 8 37 401110 Tel. 8 41 524037, faks. 8 41 524123
E. p. sanitex@sanitex.eu E. p. info@gerc.lt
Food Service veiklos vadovė Baltijos šalims     Direktorė 
Rūta Varanavičė     Inga Tamosinaitė
A. V.                                                                                                          A. V.
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