
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:

1. Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas prognozuojamas pieno produktų poreikis
12 mėn. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visus lentelėje nurodytus prekių kiekius. 

2. 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.

3. Prekės  turi  būti  pristatomos  iki  7:30  val.  kiekvieną  dieną,  išskyrus  sekmadienį  ir
pirmąją švenčių dieną, nepriklausomai nuo atskiro užsakymo vertės. 

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

5. Visi maisto produktai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir ES nustatytus
kokybės reikalavimus. 

6. 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. 

7. Visuose maisto produktuose neturi būti GMO pėdsakų.
8. 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. 

9. Maisto produktams pervežti naudojamos transporto priemonės ir (ar) konteineriai turi
būti švarūs, geros būklės ir gerai prižiūrimi tam, kad maisto produktai būtų apsaugoti nuo užteršimo.
Transportavimo  metu  pervežami  maisto  produktai  tokiu  būdu,  kad  nebūtų  pažeidžiamas  pakuočių
vientisumas, būtų išvengta pakuočių deformacijų, dūžių, išsiliejimo. Kur būtina, maisto produktams
pervežti  naudojamose  pervežimo  priemonėse  ir  (ar)  konteineriuose  turi  būti  palaikoma  maisto
produktams  laikyti  tinkama  temperatūra  bei  juose  turi  būti  temperatūros  valdymo  įrenginys.
Transporto  priemone  gabenami  tik  transporto  priemonės  temperatūros  charakteristikas  atitinkantys
maisto produktai: pvz: greitai gendantys maisto produktai negali būti gabenami be šalčio (temperatūra
turėtų  būti  0-6°C),  negali  būti  gabenimo metu  sušaldyti;  užšaldyti  maisto  produktai  gabenami  ne
mažesnėje kaip minus 18°C temperatūroje.

10. Būtinos sąlygos: 
Pirk
imo 
daly
s

Produkto pavadinimas Būtinos sąlygos

1 2 3
1. Pienas 1. Termiškai apdorotas geriamas pienas.

2. Spalva – balta arba gelsvo atspalvio.
3. Skonis  ir  kvapas  –  būdingas  pienui,  be  pašalinio

skonio ir kvapo.
4. Riebalų kiekis ne mažesnis nei 2,5 proc.

Priedas Nr. 1 
prie 2020 m. birželio 8 d. sutarties 
Nr. 



5. Išfasuotas  nuo  0,9  iki  1,0  ltalpos  polimeriniuose
maišeliuose arba tetrapakuose.

6. Galiojimo  laikas  (laikant  nuo  0  iki  +6  oC
temperatūroje)  ne  trumpesnis  kaip  5  paras  nuo
pristatymo dienos.

7. Atvežto pieno temperatūra – ne aukštesnė kaip + 6°C
8.  Pienas  turi  atitikti  LR  ŽUM  įsak.  Nr.210/1999  „DĖL
PRIVALOMŲJŲ  KOKYBĖS  REIKALAVIMŲ
PATVIRTINIMO“ reikalavimus.

5. Sviestas 1. Pagamintas iš pasterizuotos grietinėlės.
2. Pieno riebalų kiekis ne mažesnis 82 proc.
3. Vienalytės konsistencijos, be augalinių riebalų priedų.
4. Išfasuotas po 0,2 -0,25 kg.

8. Natūralus jogurtas 1. Natūralus jogurtas be priedų.
2. Jogurto riebumasnuo 2,0 % iki 3,5 %.
3. Cukrų kiekis ne didesnis nei 5g/100 g.
4. Druskos kiekis (g) 100 g produkto ne didesnis nei 1 g.
5. Išfasuotas plastikiniuose indeliuose nuo 120 iki 130 g.,
6. Jogurtas be priedų turi atitikti privalomuosius raugintų

pieno gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽU
ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl
raugintų  pieno  gaminių  kokybės  reikalavimų
patvirtinimo  bei  kai  kurių  Žemės  Ūkio  ministro
įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

10. Fermentinis sūris 1. Riebalų kiekis ne mažesnis 45 proc.
2. Druskos kiekis ne didesnis nei 1,7g/100g.
3. Sūrio paviršius neapdžiuvęs, ne apipelijęs.
4. Išfasuotas iki 6 kg.
5. Fermentinis  sūris  turi  atitikti  Sūrių  kokybės

reikalavimų  apraše,  patvirtintame  Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2008m. birželio 13d.
įsakymu Nr. 3D-335 ,,Dėl Sūrių kokybės reikalavimų
aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro
įsakymų,  susijusių  su  privalomaisiais  kokybės
reikalavimais,  pakeitimo“,  nustatytus  reikalavimus.
(Žin., 2008, Nr. 70-2675).

11. Lydytas tepamas sūris 1. Pagamintas iš sūrių, grietinėlės, nugriebto pieno 
miltelių, sviesto, su leistinais maisto priedais 
2. 100 g produkto turi būti ne mažesnis kaip 22 g riebalų 
kiekis.
3. Ne mažesnis kaip 11 g baltymų kiekis.
4. Cukraus kiekis (g) ne didesnis nei 5g/100g.
5. Druskos kiekis (g) ne didesnis nei 1,7 g/100g.
6. Sudėtyje turi nebūti hidrintų augalinių riebalų.
7. Be draudžiamų maisto priedų*. Leistinas ligonių 
maitinimui.
8. Pakuotė sandari, ne didesnė nei 0,2 kg.



9. Lydytas tepamas sūris turi atitikti lydytų sūrių kokybės
reikalavimus, išdėstytus Lydytų sūrių techniniame 
reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 
„Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“. 

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Pienas „Lankų“, 2,5 proc. riebumo, 0,9 l

 Gamintojas AB Žemaitijos pienas 
Kg 18500,00 0,42 7770,00

Viso be PVM: 7770,00
PVM 21 proc. 1631,70

Iš viso su PVM: 9401,70
Viso Eur be PVM (žodžiais): septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt eurų, nulis centų.
Iš viso Eur be PVM (žodžiais): devyni tūkstančiai keturi šimtai vienas euras, septyniasdešimt centų.

5. Sviestas „Žemaitijos“, 82,00 proc. riebumo, 
išfasuota  po 200 g
 Gamintojas AB Žemaitijos pienas

Kg 1980,00 4,19 8296,20

Viso be PVM: 8296,20
PVM 21 proc. 1742,20

Iš viso su PVM: 10038,40
Viso  Eur be PVM (žodžiais):  aštuoni tūkstančiai  du šimtai devyniasdešimt šeši eurai,  dvidešimt
centų.
Iš viso Eur be PVM (žodžiais): dešimt tūkstančių trisdešimt aštuoni eurai, keturiasdešimt centų.

8. Natūralus jogurtas „Dobilas“ 3,5 proc. riebumo, 
išfas. po 125 g
Gamintojas AB Žemaitijos pienas

Kg 2000,00 1,79 3580,00

Viso be PVM: 3580,00
PVM 21 proc. 751,80

Iš viso su PVM: 4331,80
Viso Eur be PVM (žodžiais): trys tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų, nulis centų. 
Iš viso Eur be PVM (žodžiais): keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt vienas euras, aštuoniasdešimt
centų.

10. Fermentinis sūris „Tilsit“ (vaikams) Gamintojas 
Gamintojas AB Žemaitijos pienas

Kg 580,00 3,35 1943,00

Viso be PVM: 1943,00
PVM 21 proc. 408,03

Iš viso su PVM: 2351,03
Viso Eur be PVM (žodžiais): vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, nulis centų.
Iš viso Eur be PVM (žodžiais): du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt vienas euras, trys centai.

11. Lydytas  tepamas  sūris  „Rambyno“  50  proc.
riebumo, be priedų, su kumpiu, su žalumynais,

Kg 30,00 3,99 119,70



su baravykais,  kietu sūriu „Džiugas“,  išfas.  po
175g 
_____________________________________
(būtina  nurodyti  siūlomo  produkto
pavadinimą, riebumą ir gamintoją)

Viso be PVM: 119,70
PVM 21 proc. 25,14

Iš viso su PVM: 144,84
Viso Eur be PVM (žodžiais): vienas šimtas devyniolika eurų, septyniasdešimt centų.
Iš viso Eur be PVM (žodžiais): vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai, aštuoniasdešimt keturi 
centai.

PARDAVĖJAS: PIRKĖJAS:
AB „Žemaitijos pienas“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Adresas: Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai Vilniaus g. 125, 76354 Šiauliai
Į/k 180240752, PVM kodas LT802407515 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT76 4010 0428 0006 0281 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
Luminor Bank AB bankas, b. k. 40110 AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. 8 444 22 201, faks. 8 444 74 897 Tel. 8 41 524 037, faks. 8 41 524
123
Klientų aptarnavimo vadovė Direktorė
Lina Vaitkienė                                     Inga Tamosinaitė
A. V.                                                                                                           A. V.



VIEŠOJO PIRKIMO „PIENO PRODUKTŲ PIRKIMAS" PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. 

Šiauliai 2020 m. birželio 8 d.

AB  „Žemaitijos  pienas“,  toliau  vadinama  Pardavėju,  atstovaujama  klientų  aptarnavimo
vadovės Linos Vaitkienės,  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 pristatomos kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienį ir pirmąją švenčių
dieną, 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  1/3  (trečdalis)  viso  nustatyto
tinkamumo naudoti termino

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

2.1.6. Prekių pristatymo metu pateikti tinkamai išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą;
2.1.7. Nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 (penkias) 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. birželio
10 d. ir vykdomas iki 2021 m. birželio 09 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:
AB „Žemaitijos pienas“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Adresas: Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai Vilniaus g. 125, 76354 Šiauliai
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Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-09-25 19:41:37–2024-09-23 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2020-
06-17 16:18:41)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas

2020-06-17 16:18:41 atspausdino Arvydas
Urbonavičius

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


