
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai ir sąlygos:
1. Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas prognozuojamas ,,Grūdų malimo produktai,

krakmolas ir krakmolo gaminiai“ poreikis 12 mėn.Sutarties pratęsimas nenumatomas.Perkančioji or-
ganizacija neįsipareigoja nupirkti visus lentelėje nurodytus prekių kiekius.

2. Prekės turi būti pristatomos iki 11:00 val. kiekvieną darbo dieną, nepriklausomai nuo at-
skiro užsakymo vertės.

3. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui do-
kumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu, pirmai siuntai bei tuo atveju
kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

3. Kiekviena pakuotė privalo būti su etiketėmis. Etiketėje turi būti nurodytas gamintojas, ga-
minio pavadinimas, standartas, rūšis, produkto sudėtis, maistinė ir energetinė vertė, galiojimo laikas.

4. Pristatytų maisto produktų galiojimo laikas turi būti likęs ne mažesnis nei pusė viso galio-
jimo laiko. Laikas nustatomas pagal ant pakuotės nurodytą pagaminimo datą ir galiojimo termino pa-
baigos datą.

5. 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  bei  HN15:2005;
HN54:2008; HN26:2006; HN24:2003;  HN16:2011; HN119:2002 (aktualiomis redakcijomis) ir Eu-
ropos bendrijos nustatytus reikalavimus.

6. Miltai ir kruopos turi atitikti kokybės reikalavimus, nustatytus Privalomuosiuose grūdų,
miltų ir kruopų kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl Privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimo
patvirtinimo“.

7. Reikalavimai perkamoms prekėms:
Eil.
Nr.  

Prekės pavadinimas
Būtinos sąlygos

1. Manų kruopos Be lukštų, smulkios, pagamintos iš aukščiausiosrūšies kvietinių
grūdų;
Spalva - balta;
Skonis ir kvapas būdingas manų kruopoms, be pašalinio aroma-
to;
Sausos, birios, nesulipusios, be kitų priemaišų.
Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų kenkėjais.
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su maistu,
tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5 kg.

2. Miežinės kruopos Iš I rūšies miežių, sausos, birios;
Spalva – gelsva;
Skonis ir kvapas – būdingas miežių kruopoms, be pašalinio kar-
taus, rūgštaus ar kitokio skonio. Be pelėsių ar kito pašalinio kva-
po;
Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų kenkėjais;
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su maistu,
tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5 kg.

3. Kvietinės kruopos Spalva – geltona;
Skonis ir kvapas – būdingas kvietinėms kruopoms, be pašalinio

Priedas Nr. 1 
prie 2020 m. gegužės 5 d. 
sutarties Nr. 



kartaus ar rūgštaus skonio. Be pelėsių ir kito pašalinio kvapo;
Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų kenkėjais;
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su maistu,
tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5 kg.

4. Perlinės kruopos Pagamintos iš I rūšies nulukštentų, nesmulkintų šlifuotų miežių
grūdų. Nesutrupėjusios, nesudrėkusios;
Spalva – gelsva;
Skonis ir  kvapas būdingas miežių kruopoms, be pašalinio kar-
taus, rūgštaus ir kitokio skonio. Be pelėsių ar kito pašalinio kva-
po;
Kruopos negali būti užkrėstos grūdų ir miltų (aruodiniais kenkė-
jais);
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su maistu,
tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5 kg.

5. Kvietiniai miltai pilno 
grūdo

Kvietiniai viso grūdo dalių miltai. 
Spalva – rusvos spalvos;
Kvapas  ir  skonis  –  būdingas  kvietiniams  miltams,  be  aitraus
pelėsių ar kito pašalinio kvapo ir skonio;
Konsistencija – sausi, birūs, be pašalinių priemaišų;
Miltai  pakuojami  į  saugią,  švarią,  tinkamą  liestis  su  maistu,
tvirtą pakuotę. Išfasuota nuo 0,5 – 2,0 kg.

6. Kvietiniai miltai Tipas 550D. Aukščiausios rūšies, paruošti iš sveikų, nesudygu-
sių, nesuplėkusių kviečių, be priemaišų ir pašalinių kvapų. 
Struktūra – smulkiai malti, sausi, birūs, be šiukšlių ir pašalinių
priemaišų.
Miltai pakuojami į saugią, švarią, tinkamą liestis su maistu, tvir-
tą pakuotę. Išfasuota nuo 0,5 – 2,0 kg.

7. Ryžiai  ilgagrūdžiai  be
luobelių

Aukščiausios rūšies, ilgagrūdžiai (0,6-1,0 cm), cilindro formos,
šlifuoti, neskaldyti grūdai, švarūs (be priemaišų), sausi, birūs;
Kvapas ir skonis būdingas ilgagrūdžiams ryžiams, be pašalinio
aromato;
Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų kenkėjais;
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su maistu,
tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5 kg.

8. Ryžiai  ilgagrūdžiai  be
luobelių plikyti

Aukščiausios  rūšies,  ilgagrūdžiai  plikyti  (0,6-1,0  cm),  cilindro
formos, šlifuoti, neskaldyti grūdai, švarūs (be priemaišų), sausi,
birūs;
Spalva – gelsvo atspalvio, pusiau skaidrūs.
Skonis ir kvapas būdingas ryžiams, be pašalinio kartaus ar rūgš-
taus skonio.Be pelėsių ar kito pašalinio kvapo;
Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų kenkėjais;
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su maistu,
tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5 kg.

9. Avižiniai dribsniai Pagaminti iš aukščiausios rūšies avižinių kruopų, sausi, birūs;
Spalva – balta su kreminiai gelsvu atspalviu;
Skonis ir kvapas – būdingas avižų kruopoms, be kartaus, rūgš-
taus, ar kito pašalinio skonio.Be aitrauspelėsių, sudususio ar kito



pašalinio kvapo;
Dribsniai neturi būti užkrėsti grūdų ir miltų kenkėjais;
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su maistu,
tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5 kg.

10. Šešių grūdų kruopų košė Sudėtis: grikių, kviečių, miežių, rugių, ryžių smulkintos kruopos
ir smulkinti žirniai;
Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų kenkėjais;
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su maistu,
tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5 kg.

11. Keturių  grūdų  kruopų
košė

Sudėtis: miežiai, kviečiai, rugiai ir žirniai;
Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų kenkėjais;
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su maistu,
tvirtus pakelius. Išfasuota 0,5-1,0 kg.

12. Penkių  rūšių  grūdų
dribsniai

Dribsniai pagaminti iš penkių rūšių grūdų(rugių, avižų ir kviečių
privalomi);
Dribsniai neturi būti užkrėsti grūdų ir miltų kenkėjais;
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamusliestis su maistu,
tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5 kg.

13. Krakmolas Aukščiausios rūšies, pagamintas tik iš bulvių;
Sausas, baltos spalvos su kristaliniu blizgesiu;
Kvapas ir skonis būdingas bulvių krakmolui, be pašalinio aroma-
to;
Be kitų rūšių krakmolo priemaišų;
 Fasuotas sandariose ne didesnėse, kaip 1 kg, pakuotėse.
Nesiūlyti genetiškai modifikuoto.

14. Grikių kruopos Be luobelės, neskaldyti branduoliai, sausos,birios;
Spalva – įvairių atspalvių ruda;
Skonis ir kvapas būdingas grikių kruopoms, be kartaus, rūgštaus
ar kito pašalinio skonio.Be aitraus pelėsių ar kito pašalinio kva-
po;
Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų kenkėjais;
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su maistu,
tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5 kg.

15. Avinžirniai Spalva – šviesi, gelsvai balta;
Skonis ir kvapas– būdingas avinžirniams, be pašalinio rūgštaus
ar kartaus skonio. Be pelėsių ar kito pašalinio kvapo;
Tiekiami avinžirniai  fasuoti  švariuose, sandariuose, tinkamuose
liestis su maistu, tvirtuose polietileno maišeliuose nuo 0,4 iki 3
kg.

16. Sorų kruopos Spalva – geltona;
Skonis ir kvapas būdingas sorų kruopoms, be pašalinio kartaus
ar rūgštaus skonio. Kvapas nesudusęs, be pelėsių ar kito pašali-
nio kvapo;
Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų kenkėjais;
Tiekiami sufasuoti į švarius, saugius, tinkamus liestis su maistu,
tvirtus polietileno pakelius, ne didesnėse, kaip 5 kg.



17. Lęšiai Kvapas ir skonis būdingas lęšiams pagal jų rūšį (paprastieji, rau-
donieji ar juodieji), be pašalinio aromato;
Fasuotos sandariose ne didesnėse, kaip 1 kg, pakuotėse.

PASIŪLYMO KAINA:
Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas Mato vnt. Prognozuo
jamos 
apimtys 
per 12 
mėn.

Mato 
vnt. 
kaina 
Eur be 
PVM

Viso 
kiekio 
kaina Eur 
be PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Manų kruopos Kg. 850,00 0,47 399,50
2. Miežinės kruopos Kg. 200,00 0,41 82,00
3. Kvietinės kruopos Kg. 200,00 0,41 82,00
4. Perlinės kruopos Kg. 480,00 0,41 196,80
5. Kvietiniai miltai pilno grūdo Kg. 150,00 0,64 96,00
6. Kvietiniai miltai Kg. 170,00 0,38 64,60
7. Ryžiai ilgagrūdžiai be luobelių Kg. 700,00 0,71 497,00
8. Ryžiai ilgagrūdžiai be luobelių plikyti Kg. 400,00 0,77 308,00
9. Avižiniai dribsniai Kg. 750,00 0,55 412,50
10. Šešių grūdų kruopų košė Kg. 470,00 0,59 277,30
11. Keturių grūdų kruopų košė Kg. 250,00 0,51 127,50
12. Penkių rūšių grūdų dribsniai Kg. 450,00 0,62 279,00
13. Krakmolas Kg. 15,00 0,87 13,05
14. Grikių kruopos Kg 550,00 0,90 495,00
15. Avinžirniai Kg. 50,00 1,33 66,50
16. Sorų kruopos Kg. 100,00 1,01 101,00
17. Lęšiai Kg. 50,00 0,87 43,50

Viso suma Eur be PVM: 3541,25
PVM 21 proc.: 743,66

Iš viso suma Eur su PVM: 4284,91
Iš viso Eur be PVM: trys tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas euras, dvidešimt penki 
centai.
Iš viso Eur su PVM: keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, devyniasdešimt 
vienas centas.

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

mailto:sanitex@sanitex.eu


Food Service veiklos vadovė Baltijos šalims Direktorė
Rūta Varanavičė                                      Inga Tamosinaitė
A. V.  A. V.



MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „GRŪDŲ MALŪNO PRODUKTŲ IR KRAKMOLO
PIRKIMAS“ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 

Šiauliai     2020 m. gegužės 5 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. 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 8
d. ir vykdomas iki 2021 m. gegužės 7 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
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
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