
Priedas Nr. 1 

prie 2020 m. spalio 28 d. 
sutarties Nr. 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:

1. Nurodytos prognozuojamų paslaugų apimtys yra orientacinės.  Galimas prekių apimčių
neatitikimas iki 50 procentų.

2. Tiekėjas  turi  teisę  verstis  trečios  kategorijos  šalutinių  gyvūninių  produktų  atliekų
surinkimu, išvežimu ir tvarkymu, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

3. Tiekėjas  turi  pateikti  visus teisės  aktais  numatytus  patvirtinančius  leidimus,  licencijas
reikalingus sutartyje numatytoms paslaugoms teikti.  Pateikiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos  leidimas,  patvirtinantis  Tiekėjo  teises  surinkti,  vežti,  tvarkyti  3  kategorijos  šalutinių
gyvūninių  produktų  atliekas,  tinkamai  patvirtintas  kopijas  (Veterinarinis  patvirtinimas).  Išrašas  iš
atliekas tvarkančių įmonių registro, patvirtinantis, kad tiekėjas yra užsiregistravęs atliekas tvarkančių
įmonių registre. Pateikiama dokumento kopija elektroninėje formoje.

4. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus jis
ketina pasitelkti, jei pasitelks.

5. Transportuojant  3  kategorijos  šalutinius  gyvūninius  produktus,  talpykla  ar  transporto
priemonė turi  būti  paženklinta  žalia  su didele  mėlynos spalvos  priemaiša  etikete,  kurioje  turi  būti
užrašas „3 kategorijos ŠGP, neskirta vartoti žmonėms“ (2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento
(ES)  Nr.  142/2011,  kuriuo  įgyvendinami  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentas  (EB)  Nr.
1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių
sveikumo  taisyklės,  ir  Tarybos  direktyva  97/78/EB  dėl  tam  tikrų  mėginių  ir  priemonių,  kuriems
netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL 2011 L 54, p. 1), VIII priedo II
skyrius).

6. Tiekėjas turi įvertinti tai, kad atliekas iš įstaigos rūsyje esančių šaldiklių turės pasiimti,
pasisverti  ir  pasikrauti  savo jėgomis  ir  įranga.  Iš  rūsio  į  pirmą aukštą  galima  pakilti  liftu,  kuriuo
Tiekėjui bus leidžiama naudotis.  Esant ekstremaliai situacijai ar karantino laikotarpiui, siekiant
išvengti  tiesioginio  fizinio  kontakto,  Tiekėjas  šalutinius  gyvūninius  produktus  (ŠGP)  pasiima
savo jėgomis iš rūsio per laiptinę esančią prie Priėmimo skyriaus.

7. Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų atliekos (ŠGP) turi būti išvežamos per 2
(dvi) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos.

8. Sutartis sudaroma 36 mėn.

Pasiūlymo kaina:
Eil. 
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Prognozuoja
mos 
paslaugų 
apimtys per 
36 mėn. 

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso 
kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Trečios  kategorijos  šalutinių  gyvūninių

produktų  atliekų,  įskaitant  naudotą   kepimo
Kg 31000,00 0,15 4650,00



aliejų surinkimas, išvežimas ir tvarkymas
Iš viso Eur be PVM: 4650,00

PVM 21 proc.: 976,50
Iš viso Eur su PVM: 5626,50

Viso Eur be PVM (žodžiais): keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų, nulis centų.
Viso Eur su PVM (žodžiais): penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt šeši eurai, penkiasdešimt centų.
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MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „TREČIOS KATEGORIJOS
ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, IŠVEŽIMO IR

TVARKYMO  PASLAUGŲ PIRKIMAS" PIRKIMO - PARDAVIMO 
SUTARTIS Nr.

Šiauliai     2020 m. spalio 28 d.

UAB „Amazis“,  toliau  vadinama  Tiekėju,  atstovaujama  projektų  vadovės  Kristinos  Valutytės,
veikiančios pagal Įmonės įgaliojimą, iš vienos pusės, ir VšĮ 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. Tiekėjas pagal Pirkėjo pareikalavimą įsipareigoja teikti, o Pirkėjas priimti ir apmokėti

už šios sutarties priede Nr. 1 nurodytas paslaugas (toliau vadinama – Paslaugos). Sutarties priede,
kuris yra neatskiriama sudarytos sutarties dalis, nurodoma: paslaugų pavadinimai, charakteristikos,
mato vieneto kaina, įskaitant visas išlaidas, bendra pasiūlymo kaina.

1.2. Aiškinant Sutarties sąlygas vadovaujamasi apklausos būdu vykdyto pirkimo apklausos
sąlygomis  bei Tiekėjo minėtam pirkimui pateiktu pasiūlymu. 

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.Tiekėjas įsipareigoja:
2.1.1.Teikti tik kokybiškas Paslaugas kainomis, nurodytomis Sutarties priede Nr.1. 
2.1.2.  Išrašant  PVM sąskaitą-faktūrą,  joje  nurodyti  Paslaugų teikimo dieną  Paslaugoms

taikytiną PVM. 
2.1.2. Paslaugas teikti adresu Vilniaus g. 125, Šiauliai,  VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir

geriatrijos  centras.   Trečios  kategorijos  šalutinių  gyvūninių  produktų  atliekos  (ŠGP)  turi  būti
išvežamos per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos. 

2.1.3.  Tiekėjas  turi  atliekas  pasiimti  iš  įstaigos  rūsyje  esančių  šaldiklių,  pasisverti  ir
pasikrauti savo jėgomis ir įranga. Iš rūsio į pirmą aukštą galima pakilti liftu, kuriuo Tiekėjui bus
leidžiama naudotis.  Esant ekstremaliai situacijai ar karantino laikotarpiui, siekiant išvengti
tiesioginio fizinio kontakto,  Tiekėjas šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP) pasiima savo
jėgomis iš rūsio per laiptinę esančią prie Priėmimo skyriaus.

2.1.4. Transportuojant 3 kategorijos šalutinius gyvūninius produktus, talpykla ar transporto
priemonė turi būti paženklinta žalia su didele mėlynos spalvos priemaiša etikete, kurioje turi būti
užrašas  „3  kategorijos  ŠGP,  neskirta  vartoti  žmonėms“  (2011  m.  vasario  25  d.  Komisijos
reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir
jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių,
kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL 2011 L 54, p. 1), VIII
priedo II skyrius). 

2.1.5. Nedelsiant raštu informuoti Pirkėją, jei sutartyje nustatytais terminais Pirkėjui negali
suteikti Paslaugų, nurodyti įsipareigojimų nevykdymo priežastis. 

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:
2.2.1.  Užšaldyti  trečios  kategorijos  šalutinius  gyvūninius  produktus  iki  -10°C,  laikyti

šaldikliuose vienkartiniuose maišuose, užtikrinti, kad atliekos būtų be priemaišų.



2.2.2. Užtikrinti, kad vienkartinis išvežamų atliekų kiekis būtų ne mažesnis kaip 500 kg. 
2.2.3. Apmokėti už kokybiškai suteiktas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo

PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. 
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. Paslaugų kainos nebus perskaičiuojamos pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų
grupių  kainų  pokyčius  bei  dėl  mokesčių  pasikeitimų,  išskyrus  PVM  tarifo  pasikeitimą.  Jeigu
pirkimo sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM tarifas (padidėja arba sumažėja), paslaugų 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.  Paslaugų  teikimas  pradedamas  2020  m.
lapkričio 20 d. ir vykdomas iki 2023 m. lapkričio  19 d. 

4.2. Jei Tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai ar be pagrindo
nutraukia  šią  Sutartį,  Tiekėjas  moka Pirkėjui  baudą,  kurios dydis  sudaro 10 (dešimt)  procentų
bendros  Sutarties  kainos.  Tiekėjo  Pirkėjui  mokėtina  bauda  gali  būti  išskaičiuojama  iš  Pirkėjo
priklausančių mokėjimų Tiekėjui už suteiktas Paslaugas sumos. 

4.3. Pretenzijos Tiekėjui  dėl Paslaugų kokybės turi būti pareikštos ne vėliau per 3 (tris)
darbo dienas  nuo paslaugų suteikimo. 

4.4.  Jeigu  paslaugų  tikrinimo  metu  tarp  šalių  kyla  ginčų  nustatant  paslaugų  kokybės
neatitikimo  ar  trūkumų priežastis,  bet  kurios  iš  šalių  nuožiūra  kviečiamas  paslaugų  ekspertizę
atliekančios institucijos ekspertas. 

4.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai iš anksto prieš 10 (dešimt) dienų raštu įspėjęs Tiekėją
nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepagrįstai didina Sutartyje nurodytų Paslaugų kainas arba vengia
vykdyti (netinkamai vykdo ar nevykdo) kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje. 

4.6.  Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  metu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus  tokias
sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebus pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas. 

4.7. Jei  Pirkėjas nevykdo Sutarties ar  vykdo ją netinkamai,  Tiekėjas  turi  teisę nutraukti
Sutartį apie jos nutraukimą raštu įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu atveju Tiekėjas
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.

4.10. Pirkėjo vykdyto viešojo pirkimo „Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų
atliekų surinkimo, išvežimo ir tvarkymo  paslaugų pirkimas" pirkimo dokumentai, taip pat Tiekėjo
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minėtam pirkimui pateiktas  pasiūlymas bei kiti  su šiuo pirkimu susiję dokumentai  yra laikomi
Sutarties neatskiriama dalimi ir aiškinant Sutarties sąlygas vieni kitus papildo. 
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