
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai ir sąlygos:
1. Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas prognozuojamas perdirbtų vaisių ir

daržovių  poreikis  18 mėn. Perkančioji  organizacija  neįsipareigoja  nupirkti  visų lentelėje
nurodytų prekių kiekių.

2. Prekes  pristatyti  kiekvieną  darbo dieną,  nepriklausomai  nuo atskiro  užsakymo
vertės. Prekės turi būti pristatomos iki 11.00 val.

3. Visos prekės privalo atitikti 2019 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1000 „Dėl Pacientų maitinimo organizavimo
asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigose  tvarkos  aprašo  patvirtinimo”  (aktuali  redakcija)
nuostatus.

4. Tiekėjai privalo laikytis bendrųjų maisto produktų higienos taisyklių pagal 2004
m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto
produktų  higienos  ir  Lietuvos  higienos  normos  HN  15:2005  „Maisto  higiena“,  patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V- 675
(aktuali redakcija), reikalavimus.

5. Vaisiai ir daržovės bei perdirbti vaisių ir daržovių produktai turi atitikti 2013 m.
gruodžio  17  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentas  (ES)  Nr.  1308/2013  kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas reikalavimus.

6. Perdirbti  vaisių,  uogų ir daržovių produktai turi  atitikti  tiekiamų rinkai šviežių
vaisių prekybos standartus, nustatytus 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente
(ES)  Nr.  543/2011,  kuriuo  nustatomos  išsamios  Tarybos  reglamento  (EB)  Nr.  1234/2007
taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L
157, p. 1);

7. Produktų  ženklinimas  turi  atitikti  reikalavimus  išvardintus  Lietuvos  higienos
normoje  HN  119:2014  „Maisto  produktų  ženklinimas“,  patvirtintos  Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V- 1213;

Taros ir pakavimo medžiagos turi atitikti 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos  reglamentą  (EB)  Nr.  1935/2004,  dėl  žaliavų  ir  gaminių,  skirtų  liestis  su  maistu  ir
Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“ , patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatosapsaugos ministro
2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 (aktuali redakcija), reikalavimus. 

8. Reikalavimai perkamoms prekėms:
Eil.
Nr.  

Prekės pavadinimas
Būtinos sąlygos

1. Džiovinti žirniai 1. Žirniai  turi  būti  neskaldyti,  nepoliruoti,  be  luobelės,
išdžiovinti ir išvalyti.

2. Sveiki, neperkaitę, nesupeliję, nepažeisti grūdų kenkėjų,
vienos veislės, vienodo dydžio.

3. Kvapas – būdingas žirniams, be pelėsių bei kitų pašalinių
kvapų.

4. Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su
maistu, tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5
kg.

2. Pupelės baltos 1. Pupelės  turi  būti  sausos,  švarios,  nesupelijusios,
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nepažeistos kenkėjų, be pašalinio kvapo.
2. Vienos veislės ir spalvos, vidutinio dydžio.
3. Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su

maistu, tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5
kg.

3. Rauginti kopūstai 1. Pagrindinės sudėtinės dalys: kopūstai, morkos, valgomoji
druska, cukrus, kmynai, be acto ar kitų konservantų.

2. Rauginti  kopūstai  turi  būti  kieti,  traškūs,  susmulkinti,
neperrūgę, be pelėsio.

3. Skonis ir kvapas būdingas raugintiems kopūstams.
4. Tiekiami  sandarioje,  vienkartinio  naudojimo  taroje,

skysčio ne daugiau kaip 50g/1000g.
5. Tiekiami  supakuoti  ne  daugiau  kaip  po  1  kg  švarioje,

sandarioje vienkartinio naudojimo taroje.
4. Konservuoti  žalieji

žirneliai
1. Taroje  su  patogiu  atidarymu  (stiklainiuose  atsukamu

dangteliu,  arba  skardinėse  dėžutėse  su  laikikliu
atidarymui).

2. Pagaminti  iš  žalių,  nešaldytų,  ne  rehidratuotų  žirnelių,
vidutinio  kietumo,  sveiki,  rūšiuoti,  ne  minkšti,
nesukirmiję, nepernokę.

3. Marinatas skaidrus, krakmolas neišsiskyręs.
4. Neturi būti anksčių liekanų.
5. Skonis ir kvapas būdingas konservuotiems žirneliams, be

pašalinio skonio ir kvapo.
6. Realizavimo  terminai  neturi  viršyti  pusės  standarte

numatytų realizacijos terminų konservuotiems žirneliams.
7. Grynojo produkto ne mažiau kaip 65 proc.
8. Tiekiami sufasuoti iki 900 g.

5. Marinuoti agurkai 1. Marinuoti  agurkai  nelupti,  nepjaustyti,  saldžiarūgščio
skonio.

2. Grynasis agurkų kiekis ne mažiau 50 proc.
3. Marinuoti  agurkai  turi  būti  tiekiami  stiklinėje  taroje

nedaugiau kaip po 3 L.
6. Marinuoti  burokėliai

(stiklainiuose)
1. Marinuoti  burokėliai  turi  atitikti  galiojančius  ES,  LR

nustatytus  kokybės  reikalavimus.  Aukščiausios  rūšies,
pjaustyti šiaudeliais, ne minkšti, saldžiarūgščiai.

2. Skonis ir kvapas – būdingas marinuotiems burokėliams,
be pašalinio skonio ir kvapo.

3. Marinatas skaidrus.
4. Neturi būti pašalinių priemaišų.
5. Realizavimo  terminai  neturi  viršyti  pusės  standarte

numatytų realizacijos terminų marinuotiems burokėliams.
6. Tiekiami stiklainiuose 0,5 – 1 l. Marinuotų burokėlių (be

skysčio)  turi  būti  ne  mažiau  kaip  75  proc.,  pagal
veikiančią NTD.

7. Burokėliai,  virti,  nulupti 1. Virti burokėliai turi būti ne žemesnės nei II klasės, sveiki



(vakuuminėje pakuotėje) (nepjaustyti, netarkuoti), supakuoti vienos rūšies, ne kieti,
gerai išvirti, nepervirę, nulupti, be lupenų likučių, švarūs,
nepažeisti  kenkėjų,  be  pašalinių  priedų,  paruošti
vartojimui. Be  papildomo  skysčio  išskyrus  tą,  kuris
susidaro technologinio proceso metu.

2. Skonis ir kvapas – būdingas virtiems burokėliams.
3. Realizavimo  terminai  neturi  viršyti  pusės  standarte

numatytų realizacijos terminų virtiems burokėliams.
4. Tiekiami vakuuminėje pakuotėje, supakuoti iki 1 kg.

8. Šaldytos žalios 
šparaginės pupelės

1. Žaliosios šparaginės pupelės, pjaustytos. Garuose ruoštos
ir  greitai  užšaldytos. Nesutrupėjusios,  pakartotinai
neužšaldytos, išsaugojusios joms būdingą skonį ir kvapą.

2. Pakuotėje  birios  –  nesulipusios,  pakuotė  pirminė,
nepažeista.

3. Išfasuotos iki 2,5 kg.
9. Šaldyti  žiediniai

kopūstai
1. Greitai  užšaldyti,  skirstyti  žiedynais,  žiedynai  smulkūs,

nesutrupėję,  pakartotinai  neužšaldyti,  išsaugoję  jiems
būdingą  skonį,  spalvą  ir  kvapą.  Be  papildomų
sudedamųjų dalių.

2. Pakuotėje birūs- nesulipę, pakuotė pirminė, nepažeista.
3. Išfasuoti iki 2,5 kg.

10. Šaldyti žalieji žirneliai 1. Žalieji  žirneliai  be  ankščių,  nesutrinti,  nesutrupėję,
pakartotinai neužšaldyti,  išsaugoję jiems būdingą skonį,
spalvą ir kvapą.

2. Pakuotėje  birios  –  nesulipusios,  pakuotė  pirminė,
nepažeista.

3. Greitai užšaldyti.
4. Išfasuoti iki 2,5 kg.

11. Šaldyti špinatai 1. Špinatai  pjaustyti,  suspausti  kubeliais.  Nesutrupėję,
pakartotinai neužšaldyti, išsaugoję jiems būdingą skonį ir
kvapą.

2. Pakuotėje birūs – nesulipę, pakuotė pirminė, nepažeista.
3. Greitai užšaldyti.
4. Išfasuoti iki 2,5 kg.

12. Šaldyti brokoliai 1. Brokolių žiedų dydis svyruoja nuo 15 mm iki  30 mm.
Pjaustyti, nesutrupėję, pakartotinai neužšaldyti, išsaugoję
jiems būdingą skonį, spalvą ir kvapą.

2. Pakuotėje birūs – nesulipę, pakuotė pirminė, nepažeista.
3. Greitai užšaldyti.
4. Išfasuoti iki 2,5 kg.

13. Šaldytos braškės 1. Uogos sveikos (nesmulkintos), pakartotinai neužšaldytos,
išsaugojusios joms būdingą skonį, spalvą ir kvapą.

2. Uogos  švarios  –  valytos,  nevirtos,  sušaldytos,  į  kurias
nepridėta cukraus ar kitų cukrų, saldiklių.

3. Greitai užšaldytos.
4. Pakuotėje birios – nesulipę, pakuotė pirminė, nepažeista.



5. Išfasuotos iki 3,0 kg.
14. Šaldytos avietės 1. Uogos sveikos (nesmulkintos), pakartotinai neužšaldytos,

išsaugojusios joms būdingą skonį, spalvą ir kvapą.
2. Uogos  švarios  –  valytos,  nevirtos,  sušaldytos,  į  kurias

nepridėta cukraus ar kitų cukrų, saldiklių.
3. Greitai užšaldytos.
4. Pakuotėje birios – nesulipę, pakuotė pirminė, nepažeista.
5. Išfasuotos iki 3,0 kg.

15. Šaldyti juodieji serbentai 1. Uogos sveikos (nesmulkintos), pakartotinai neužšaldytos,
išsaugojusios joms būdingą skonį, spalvą ir kvapą.

2. Uogos  švarios  –  valytos,  nevirtos,  sušaldytos,  į  kurias
nepridėta cukraus ar kitų cukrų, saldiklių.

3. Greitai užšaldytos.
4. Pakuotėje birūs – nesulipę, pakuotė pirminė, nepažeista.

16. Razinos 1. Razinos  turi  atitikti  galiojančius  ES,  LR  nustatytus
kokybės reikalavimus. 

2. Be kauliukų, švarios, be pašalinių priedų (nežemėtos), be
nesubrendusių  ir  (arba)  neišsivysčiusių  uogų,  stiebelių
dalių,  žiedkočių,  nepažeistos  mechaniškai,  be  pašalinių
augalinės  kilmės,  mineralinių  ir  kitų  priemaišų,
nesulipusios  į  gumuliukus,  be  aliejaus,  cukraus,
konservantų ir kitų priedų.

3. Spalva – auksinė;
4. Nepažeistos ligų ir kenkėjų, be pašalinio kvapo ir skonio,

be pelėsio.
5. Sufasuotos iki 2 kg.

Pasiūlymo kaina:
Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas Mato 
vnt.

Prognozuoj
amas kiekis 
per 18 mėn.

Mato vnt. 
kaina Eur 
be PVM

Viso 
kiekio 
kaina Eur 
be PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Džiovinti žirniai Kg. 390,00 0,42 163,80
2. Pupelės baltos Kg. 300,00 1,23 369,00
3. Rauginti kopūstai Kg. 450,00 0,90 405,00
4. Konservuoti žalieji žirneliai Kg. 405,00 0,91 368,55
5. Marinuoti agurkai Kg. 975,00 0,75 731,25
6. Marinuoti burokėliai Kg. 45,00 0,83 37,35
7. Burokėliai,  virti,  nulupti  (vakuuminėje

pakuotėje)
Kg. 1350,00 0,60 810,00

8. Šaldytos žalios šparaginės pupelės Kg. 450,00 1,01 454,50
9. Šaldyti žiediniai kopūstai Kg. 450,00 0,96 432,00
10. Šaldyti žalieji žirneliai Kg. 450,00 1,15 517,50
11. Šaldyti špinatai Kg. 375,00 0,82 307,50



12. Šaldyti brokoliai Kg. 150,00 0,94 141,00
13. Šaldytos braškės Kg. 120,00 1,52 182,40
14. Šaldytos avietės Kg. 105,00 2,58 270,90
15. Šaldyti juodieji serbentai Kg. 90,00 1,55 139,50
16. Razinos Kg. 90,00 2,15 193,50

Viso Eur be PVM 5523,75
PVM 21 proc. 1159,99

Iš viso Eur su PVM 6683,74
Iš viso Eur be PVM: penki tūkstančiai penki šimtai dvidešimt trys eurai, septyniasdešimt penki 
centai.
Iš viso Eur su PVM: šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, septyniasdešimt 
keturi centai.

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS
UAB "Sanitex" VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Raudondvario pl. 131, LT-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, b. k. 70440 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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MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „PERDIRBTŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ
PIRKIMAS“ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 

Šiauliai     2020 m. birželio 4 d.

UAB „Sanitex“, toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama Food Service veiklos vadovės
Baltijos šalims Rūtos Varanavičės, 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 10 d. ir vykdomas iki 2022 m. gruodžio 9 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 "Sanitex" VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Raudondvario pl. 131, LT-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
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