
Priedas Nr. 1 

prie 2020 m. lapkričio 19 d. 
sutarties Nr. 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai ir sąlygos:

1.  Pasiūlymo  lentelėje  nurodytas  prognozuojamas  paslaugų  ir  prekių  poreikis  36  mėn.
Galimas perkamų paslaugų ir prekių faktinis kiekio neatitikimas iki 40 proc.

2. Sutartis sudaroma 36 mėn. 
Eil.
Nr.  

Paslaugų/Prekių pavadinimai
Atliekų kodai

1. Infekuotų  atliekų,  aštrių  daiktų,
vienkartinių gaminių,  turėjusių sąlytį  su
krauju  ar  kitais  organizmo  sekretais
išvežimas ir tvarkymas

Atliekų kodas 18 01 03

2. Neinfekuotų aštrių daiktų (nenaudotų 
adatų, skalpelių, skutimosi peiliukų ir 
pan.) išvežimas ir tvarkymas

Atliekų kodas 18 01 01 (išskyrus nurodytus 
18 01 03)

3. Neinfekuotos atliekos, kurių rinkimui ir 
šalinimui netaikomi specialūs 
reikalavimai, kad būtų išvengta 
infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso 
tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai 
drabužiai, paklotai) išvežimas ir 
tvarkymas

Atliekų kodas 18 01 04

4. Farmacinių atliekų (naikintini vaistiniai 
preparatai, cheminės medžiagos) 
išvežimas ir tvarkymas

Atliekų kodas 18 01 09

5. Cheminių medžiagų (ampulių stiklo 
tuščių buteliukai, kuriuose buvo 
medikamentai, laboratorijos reagentų 
atliekų ir kt.) išvežimas ir tvarkymas

Atliekų kodas 18 01 07,  nenurodytos 18 01
06

6. Rentgeno  nuotraukų  išvežimas  ir
tvarkymas

Atliekų kodas 09 01 06

7. Rentgeno  nuotraukų  išvežimas  ir
tvarkymas

Atliekų kodas 09 01 08

8. Liuminescencinių, dienos šviesos lempų,
kuriose  yra  gyvsidabrio  išvežimas  ir
tvarkymas

Atliekų kodas 20 01 21

9. Polietileninių maišų tiekimas, ženklinti, 
geltoni, 30 l

-

10. Polietileninių maišų tiekimas, ženklinti, 
geltoni, 80 l

-

11. Polietileninių  maišų  tiekimas,  ženklinti,
geltoni, 140 l

-

12. Kartoninių dėžių tiekimas,  ne mažesnės -



kaip 250x400x500 mm, su ženklinimu
13. Kartoninių dėžių tiekimas,  ne mažesnės

kaip 250x400x250 mm, su ženklinimu
-

Pasiūlymo kaina:
Eil. 
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Prognozuoja
mas 
paslaugų ir 
prekių 
poreikis 36 
mėn. 

Mato 
vnt. 
kaina be 
PVM

Viso 
kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Infekuotų  atliekų,  aštrių  daiktų,

vienkartinių  gaminių,  turėjusių  sąlytį
su krauju ar kitais organizmo sekretais
išvežimas ir tvarkymas

Kg 12000,00 0,82 9840,00

2. Neinfekuotų aštrių daiktų (nenaudotų 
adatų, skalpelių, skutimosi peiliukų ir 
pan.) išvežimas ir tvarkymas

Kg 40,00 0,82 32,80

3. Neinfekuotos atliekos, kurių rinkimui 
ir šalinimui netaikomi specialūs 
reikalavimai, kad būtų išvengta 
infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso 
tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai 
drabužiai, vystyklai) išvežimas ir 
tvarkymas

Kg 2000,00 0,82 1640,00

4. Farmacinių atliekų (naikintini 
vaistiniai preparatai, cheminės 
medžiagos) išvežimas ir tvarkymas

Kg 40,00 1,00 40,00

5. Cheminių medžiagų (ampulių stiklo 
tuščių buteliukai, kuriuose buvo 
medikamentai, laboratorijos reagentų 
atliekų ir kt.) išvežimas ir tvarkymas

Kg 40,00 1,80 72,00

6. Rentgeno  nuotraukų  išvežimas  ir
tvarkymas

Kg 4,00 0,70 2,80

7. Rentgeno  nuotraukų  išvežimas  ir
tvarkymas

Kg 4,00 0,70 2,80

8. Liuminescencinių,  dienos  šviesos
lempų,  kuriose  yra  gyvsidabrio
išvežimas ir tvarkymas

Kg 100,00 1,20 120,00

9. Polietileninių maišų tiekimas, 
ženklinti, geltoni, 30 l

Vnt. 6000,00 0,15 900,00

10. Polietileninių maišų tiekimas, 
ženklinti, geltoni, 80 l

Vnt. 1000,00 0,15 150,00

11. Polietileninių  maišų  tiekimas,
ženklinti, geltoni, 140 l

Vnt. 6000,00 0,15 900,00



12. Kartoninių  dėžių  tiekimas,  ne
mažesnės  kaip  250x400x500 mm,  su
ženklinimu

Vnt. 3500,00 0,50 1750,00

13. Kartoninių  dėžių  tiekimas,  ne
mažesnės  kaip  250x400x250 mm,  su
ženklinimu

Vnt. 500,00 0,50 250,00

Iš viso Eur be PVM: 15700,40
PVM 21 proc.: 3297,08

Iš viso Eur su PVM: 18997,48
Viso Eur be PVM (žodžiais): penkiolika tūkstančių septyni šimtai eurų, keturiasdešimt centų.
Viso  Eur su  PVM (žodžiais):  aštuoniolika  tūkstančių  devyni  šimtai  devyniasdešimt  septyni
eurai, keturiasdešimt aštuoni  centai. 

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS
UAB „Toksika“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 
Adresas korespondencijai: centras
Mėnulio g. 11-704, LT-04326, Vilnius Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
Į/k 244670310, PVM k. LT446703113 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT90 7300 0100 0239 7925 LT62 7300 0101 3447 9546
AB „Swedbank“, b. k. 73000 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. (8 5) 250 5302 Tel. (8 41) 524 037
El. p. vilnius@toksika.lt El. p. info@gerc.lt
Komercijos direktorius Direktorė
Lukas Andronavičius Inga Tamosinaitė

A. V. A. V.

mailto:vilnius@toksika.lt


MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „MEDICININIŲ, PAVOJINGŲ ATLIEKŲ
SURINKIMO, IŠVEŽIMO IR TVARKYMO (NAUDOJIMO IR/AR ŠALINIMO)

PASLAUGŲ PIRKIMAS" PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIS Nr.

Šiauliai     2020 m. lapkričio 19 d.

UAB „Toksika“, toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama komercijos direktoriaus Luko
Andronavičiaus,  veikiančio  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 paslaugas ir prekes (toliau vadinama – Paslaugos/
Prekės).  Sutarties  priede,  kuris  yra  neatskiriama  sudarytos  sutarties  dalis,   nurodoma:
Paslaugų/Prekių  pavadinimai,  prekės  charakteristikos,  perkamų Paslaugų/Prekių  poreikis,  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 Paslaugas/Prekes kainomis, nurodytomis Sutarties priede Nr.1.

Išrašant PVM sąskaitą-faktūrą, joje nurodyti Prekių pristatymo dieną Prekėms taikytiną PVM; 
2.1.2.  Paslaugas  teikti  ir  Prekes  pristatyti  adresu  Vilniaus  g.  125,  Šiauliai,  VšĮ  Šiaulių

ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, pagal Pirkėjo pareikalavimą (užsakymą). 
2.1.3. Paslaugos turi būti suteiktos per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
2.1.4. Nedelsiant raštu informuoti Pirkėją, jei sutartyje nustatytais terminais Pirkėjui negali

suteikti paslaugų ir/ar pristatyti Prekių, nurodyti įsipareigojimų nevykdymo priežastis; 
2.1.5. Paslaugų  teikimo metu pateikti tinkamai išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą ir kartu

su ja pateikti dokumentą apie pavojingų atliekų perdavimą šias atliekas tvarkančiai įmonei.
2.1.6. Nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 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.
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. Paslaugų/Prekių pirkimas - pardavimas pradedamas
2020 m. lapkričio 24 d. ir vykdomas iki 2023 m. lapkričio 23 d. 

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 Paslaugas/Prekes sumos. 

4.3. Jei  Pardavėjas vėluoja pristatyti  Prekes ar/ir  suteikti  Paslaugas sutartyje numatytais
terminais,  Pardavėjas  moka  Pirkėjui  0,02  (dvi  šimtosios)  procento  dydžio  delspinigius  nuo
nepatiektų  Paslaugų/Prekių  vertės  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną.  Pardavėjo  Pirkėjui  mokėtini
delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš  Pirkėjo priklausančių  mokėjimų Pardavėjui  už patiektas
Paslaugas/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 „Toksika“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 
Adresas korespondencijai: centras
Mėnulio g. 11-704, LT-04326, Vilnius Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
Į/k 244670310, PVM k. LT446703113 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas

mailto:info@teismai.lt


A/s LT90 7300 0100 0239 7925 LT62 7300 0101 3447 9546
AB „Swedbank“, b. k. 73000 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. (8 5) 250 5302 Tel. (8 41) 524 037
El. p. vilnius@toksika.lt El. p. info@gerc.lt
Komercijos direktorius Direktorė
Lukas Andronavičius Inga Tamosinaitė

A. V. A. V.

mailto:vilnius@toksika.lt
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Dokumento sudarytojas (-ai)
Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ
(GERC), Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai, LT-
76354 Šiauliai, Lietuva (2020-11-25 10:38:37)
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UAB TOKSIKA MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO
PIRKIMO „MEDICININIŲ, PAVOJINGŲ ATLIEKŲ
SURINKIMO, IŠVEŽIMO IR TVARKYMO
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Parašo paskirtis Pasirašymas

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

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-11-19 15:28:19 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-C

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-11-19 15:28:52 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
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3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
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Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Lukas Andronavičius, Komercijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-11-20 11:49:10 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-EPES
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vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -
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ją atspausdinęs darbuotojas
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