
ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. 
Šiauliai

Viešoji įstaiga VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, adresas Vilniaus g. 125, LT-76354, Šiauliai,
juridinio asmens kodas 145378272, atstovaujamas direktorės Ingos Tamosinaitės, veikiančios pagal įstaigos įstatus
(toliau – Pirkėjas) ir,
UAB „Barameda“ atstovaujama direktorės Jekaterinos Baratinskienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau –
Pardavėjas) laimėjusi viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 499018) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui asmens apsaugos priemones (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja
priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ
2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų
prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1. 
2.2.  Maksimali sutarties vertė su PVM 1575,00 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt penki
eurai, nulis centų).
2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai
pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų
prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu. Įkainių pakeitimas
įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu. 
2.4. Į pradinę sutarties vertę įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos. 
2.5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties
sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei
esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS
3.1.  Šia  Sutartimi  Pardavėjas  įsipareigoja  perleisti  prekes,  kurių  įkainiai  nustatyti  šios  Sutarties  priede  Nr.  1.
Sutarties  vykdymo metu  įsigyjami  prekių  kiekiai  priklauso  nuo  faktinių  Pirkėjo  užsakymų,  tačiau  negali  būti
viršytas nurodyta maksimali sutarties vertė.
3.2.  Jei  dėl  nuo  Pardavėjo  nepriklausančių  aplinkybių,  kurių  nebuvo  įmanoma  numatyti  rengiant  pirkimo
dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties
šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad
naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už
tą pačią kainą.
3.3.  Pirkėjas  vadovaudamasi  Kainodaros  taisyklių  nustatymo metodikos,  patvirtintos  Viešųjų  pirkimų tarnybos
direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 p., esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje
specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių. Šių prekių ir paslaugų Pirkėjas pirks ne daugiau kaip
10% nuo maksimalios pirkimo kainos. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes
bus  apmokėta  ne  didesnėmis  nei  užsakymo dieną  Pardavėjo  prekybos  vietoje,  kataloge  ar  interneto  svetainėje
nurodytomis  galiojančiomis  šių  prekių  kainomis  arba,  jei  tokios  kainos  neskelbiamos,  Pardavėjo  pasiūlytomis,
konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA
4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo
užsakyme nurodytos datos, o esant ypatingiems atvejams – per 2 (dvi) darbo dienas. 
4.2. Prekių pristatymo vieta – Vilniaus g. 125, LT-76354, Šiauliai.
4.3.  Pardavėjas  pristato  prekes  Pirkėjui  pagal  tarptautinių  prekybos  sutarčių  sąlygas  „Incoterms“.  Pristatymo
sąlygos DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Iki prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar
sugadinimo tenka Pardavėjui.
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4.4. Paskirtas Pirkėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą – infrastruktūros specialistas Renatas Viršila, mob.
tel. 8 612 45058, el. p. renatas.virsila@gerc.lt.
4.5.  Paskirtas  Pardavėjo  atsakingas  asmuo  už  sutarties  vykdymą  –  Rolandas  Baratinskas  865096966,
rb@barameda.com

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA
5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui
atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
5.2.  Prekėms  suteikiama  gamintojo  garantija,  kurios  terminas  negali  būti  trumpesnis,  nei  reikalaujama  pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus.
5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiaverčio dokumento
pasirašymo (sąskaitos – faktūros) dienos.
5.4. Jeigu per garantinį laiką paaiškės, kad prekės turi defektų arba neatitinka Sutarties sąlygų, t. y. prekės neatitinka
Sutarties  priedo  techninių  specifikacijų  parametrų,  Pardavėjas  privalo,  atsižvelgdamas  į  Pirkėjo  reikalavimą,
nemokamai per 5 darbo dienas pašalinti aptiktus defektus arba pakeisti nauja ir atitinkančia nurodytas technines
specifikacijas preke.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ
6.1.  Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo
ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 
6.2.  Pardavėjas  sąskaitas  faktūras  privalo  pateikti  naudodamasis  elektronine  paslauga  ,,E.sąskaita“  (elektronine
paslauga  ,,E.sąskaita“  pasiekiama adresu  www.esaskaita.eu).  Jeigu Pardavėjas  nepateikia  elektroninės  sąskaitos
kaip yra numatyta, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ
7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes,
Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje,
pradėti  skaičiuoti  delspinigius  už kiekvieną vėluojamą prekių  pristatymo dieną.  Pardavėjo  vėluojamų pristatyti
prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti  prekių vertės  už kiekvieną termino praleidimo dieną.
Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
7.2. Jei Pardavėjas  iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2. p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties
pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius. 
7.3.  Jei  Pirkėjas  dėl  savo  kaltės  vėluoja  atsiskaityti  su  Pardavėju  per  sutarties  6.1.  p.  numatytą  terminą,  jis
įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE
8.1.  Force  Majeure sąlygos  taikomos  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1996  m.  liepos  15  d.
nutarimu  Nr.  840  patvirtintomis  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  dėl  nenugalimos  jėgos  (Force  majeure)
aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
9.1. Prekės pagal šią sutartį tiekiamos 5 (penkis) mėnesius nuo jos sudarymo dienos su galimybe ją pratęsti vieną
kartą 5 (penkių) mėnesių laikotarpiui
9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš
esmės pažeidė:

9.2.1.  parduota  prekė  yra  netinkamos kokybės  ir  jos  trūkumų neįmanoma pašalinti  per  protingą  ir  Pirkėjui
priimtiną terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš
esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais

terminais.



3

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS
10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt.,
kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal
kurią parduodamos prekės.
10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško
Pirkėjo  leidimo  Pardavėjas  neskelbia  ir  neatskleidžia  jokių  sutarties  nuostatų,  išskyrus  atvejus,  kai  tai  būtina
vykdant sutartį. 
10.3. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose. 
10.4. Šalys supranta, kad pagal šią sutartį Šalys viena kitai perduos sutartį vykdančių darbuotojų asmens duomenis
(vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el. p. adresą, gimimo metus, pan.), kurie turi būti naudojami ir tvarkomi
išskirtinai su šia sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymui. Pirkėjas ir Tiekėjas patvirtina, kad šioje sutartyje arba
įgaliojimuose  nurodyti  fiziniai  asmenys  yra  tinkamai  informuoti  apie  jų  duomenų perdavimą,  todėl  Pirkėjas  ir
Tiekėjas prisiima atsakomybę už bet kokias galinčias kilti pretenzijas dėl asmens duomenų naudojimo šios sutarties
įgyvendinimo tikslu. Tiekėjas ir Pirkėjas patvirtina, jog gauti asmens duomenys bus apskaitomi ir saugomi tik tiek,
kiek tai reikalinga šios sutarties vykdymu.
10.5 Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu
žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas
informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekėjus. 

10.5.1. Pardavėjas gali  keisti  Sutartyje nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui   apie tokio
keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą. 

10.5.2.  Pardavėjas  Sutarties  vykdymo  metu  gali  inicijuoti  subtiekėjo,  numatyto  Sutartyje,  pakeitimą,
nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.5.3.  Pirkėjui  sutikus  su  subtiekėjo  pakeitimu,  Pirkėjas  kartu  su  Pardavėju  raštu  sudaro  susitarimą  dėl
subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis
10.6.  Pardavėjo  Viešojo  pirkimo  konkursui  pateiktas  pasiūlymas  ir  kiti  pirkimo  dokumentai  yra  laikomi
neatskiriama šios Sutarties dalimi ir gali būti naudojami aiškinant Sutarties sąlygas
10.7.  Sutartis  sudaryta  2 (dviem) vienodą juridinę galią  turinčiais  egzemplioriais,  po vieną kiekvienai  sutarties
šaliai, lietuvių kalba.
10.8. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

11. PRIEDAI 
11.1. Priedas Nr. 1. Prekių kainos (tiekėjo pasiūlymas viešajame pirkime)

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS
UAB „Barameda“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Perkūnkiemio g. 11-62, 12114, Vilnius Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
Į/k 303304004, PVM k. LT100008567211 į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT60 7044 0600 0795 8838 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas, b. k. 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. (8 684) 80614 Tel. 8 41 524037, faks. 8 41 524123
El. p. rb@barameda.com El. p. info@gerc.lt
Direktorė Direktorė
Jekaterina Baratinskienė Inga Tamosinaitė
A. V. A. V.
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Priedas Nr.1
Prie 2020 m. rugsėjo 10 d. sutarties

2 Pirkimo dalis. Vienkartiniai nesterilūs chalatai

Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis,

vnt,1

Mato vnt.
kaina (Eur
be PVM)

Mato vnt.
kaina (Eur su

5% PVM)

Suma,
EUR (su
PVM)

Siūlomi techniniai
parametrai bei

gamintojo pavadinimas

2.1
.

Vienkartiniai 
nesterilūs chalatai

Vnt.
1000,0

0
1,50 1,575 1575,00

Visa informacija
pateikta: „Katalogas 2
KONFIDENCIALU“

Viso, Eur su PVM 1575,00 -
1Kiekis,  vnt.  –  preliminarus  kiekis,  kurį  Perkančiosios  organizacijos  planuoja,  tačiau

neįsipareigoja, įsigyti per 5 mėnesius ir naudojamas tiekėjų pateiktų pasiūlymų palyginimui.

Bendra 2-os pirkimo dalies kaina su PVM 1575,00 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt
penki eurai, nulis centų. 

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS
UAB „Barameda“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Perkūnkiemio g. 11-62, 12114, Vilnius Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
Į/k 303304004, PVM k. LT100008567211 į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT60 7044 0600 0795 8838 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas, b. k. 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. (8 684) 80614 Tel. 8 41 524037, faks. 8 41 524123
El. p. rb@barameda.com El. p. info@gerc.lt
Direktorė Direktorė
Jekaterina Baratinskienė Inga Tamosinaitė
A. V. A. V.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ
(GERC), Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai, LT-
76354 Šiauliai, Lietuva (2020-09-14 11:14:00)

Dokumento pavadinimas (antraštė) Mažos vertės viešojo pirkimo "Vienkartinių nesterilių
chalatų pirkimas" UAB "Barameda"

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-09-10 Nr. GS-175

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Inga Tamosinaitė, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-09-10 13:16:54 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-C

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-09-10 13:17:15 (GMT+03:00)

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

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jekaterina Baratinskienė, Direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-09-10 15:09:25 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM,2.5.4.97=#1309313838373738333135,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-29 11:14:29–2022-04-28 11:14:29

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-
09-14 11:14:00)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas

2020-09-14 11:14:00 atspausdino Arvydas
Urbonavičius

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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