
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ______

Vilnius 2020 m. gruodžio mėn.16 d. 

Uždaroji akcinė bendrovė “LIMETA”, toliau vadinama “Pardavėju”, atstovaujama bendrovės generalinio
direktoriaus Virginijaus Domarko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir
geriatrijos centras , toliau vadinama “Pirkėju”, atstovaujamas direktorės, veikiančios pagal įstaigos įstatus
sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. “Pardavėjas”  įsipareigoja  parduoti  “Pirkėjui”  priede 1 nurodytas  prekę venų ieškiklį,  modelis
QV500  (Gamintojas:  ANK  MedicalTechnologyCo.,  Ltd  (Kinija)  sutartyje  numatytomis  sąlygomis  ir
terminais, o “Pirkėjas” įsipareigoja priimti ir apmokėti už šias prekes:

2. SUTARTIES KAINA

2.1.Sutarties kaina su PVM yra  2335,30Eur (du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt penki eurai ir 30ct)
tame skaičiuje PVM 405,30 Eur (keturi šimtai penki eurai ir 30centų. Sutarties kaina be PVM 1 930,00
Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt eurų ir 00ct)
2.2.Į  Prekės  kainą  turi  būti  įskaičiuota  Prekės  kaina,  visos  išlaidos  (prekės  įpakavimas,  atvežimas,
iškrovimas, montavimas, paruošimas darbui, derinimas/išbandymas bei personalo apmokymas, išlaidos
dėl  „E.sąskaitos“  pateikimo  ir  pan.)  ir  visi  mokesčiai.  Į  Prekės  kainąįskaičiuojamos  visos  galimos
Pardavėjo išlaidos.

3. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
3.1.  Tiekėjasfinansinius  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 adresuhttps://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 ne vėliau kaip per 30
(trisdešimt) dienų nuo Pardavėjo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.3.  Prekių 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. GARANTIJOS

4.1.  “Pardavėjas”  garantuoja,  kad  prekės  yra  tikrai  naujos  ir  pilnai  atitinka  gamintojų  techniniuose
dokumentuose numatytiems reikalavimams.

5. ŠALIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. “Pardavėjas” privalo pateikti prekes, apmokyti darbuotojus, pateikti sąskaitą- faktūrą iki 2020 m.
gruodžio 30 d.
5.2. “Pirkėjas” įsipareigoja laiku sumokėti už prekes “Pardavėjui” pagal sutartyje numatytas apmokėjimo
sąlygas.

mailto:info@teismai.lt


5.3.  “Pirkėjas”  uždelsęsapmokėjimąšiossutarties 3.2 punktenustatytatvarka,  moka “Pardavėjui” 0,02%
dydžiodelspinigiusnuoneapmokėtossumosužkiekvienąuždelstądieną.
5.4. “Pardavėjas” uždelsęs pristatymą šios sutarties 5.1 punkte nustatyta tvarka, moka “Pirkėjui” 0,02%
dydžio delspinigius nuo nepristatytų prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

6.1. Susidarius aplinkybėms, kai negalima pilnai arba iš dalies įvykdyti kurios nors šalies įsipareigojimų,
jų vykdymas atidedamas iki to laiko, kol pasibaigs tokio pobūdžio aplinkybės. Atsiradus nenugalimos
jėgos aplinkybėms, šalis privalo 5 kalendorinių dienų laikotarpyje apie tai informuoti kitą šalį.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Prekės turi būti
pristatytos ir darbuotojai apmokyti bei sąkaita – faktūra pateikta iki   iki 2020 m. gruodžio 30 d.
7.2  Visi  kilę  ginčai  ar  nesutarimai,  susiję  su  šia  sutartimi,  tarp  šalių  sprendžiami  derybų  keliu,  o
nesusitarus - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.3. Sutartis gali būti papildoma ar keičiama abiejų šalių raštišku susitarimu, informavus apie tai vienai
kitą prieš 14 dienų. Toks susitarimas pridedamas prie šios sutarties ir yra neatsiejama jos dalis.
7.4. Sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš sutarties šalių, raštu įspėjus kitą šalį prieš vieną mėnesį.
7.5. Ši sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną.

8. JURIDINIAI ADRESAI IR ŠALIŲ REKVIZITAI

Pardavėjo:

UAB LIMETA

V.A Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius
Į. k.: 221906050
PVM mokėtojo kodas LT219060515
A/s LT257044060001645641, 
AB SEB Vilniaus bankas 
Banko kodas 70440
Generalinis direktorius
Virginijus Domarkas

Pirkėjo:

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir 
geriatrijoscentras
Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
Įmonėskodas145378272, 
Ne PVM mokėtojas
LT62 7300 0101 3447 9546
Bankokodas73000
Direktorė
Inga Tamosinaitė

A.V. A.V.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:

Eil. Nr. Parametrai 
(specifikacija)

Parametro reikšmė Siūlomitechniniaiparametraiirjųreikš
mėssunuoroda į

gamintojoparengtustechniniusaprašus
ir/aranalogiškusdokumentus,

nurodantpasiūlymolapą
1. Paskirtis Venų ieškiklis, naujas, 

pagamintas ne vėliau 
kaip 2019 m. 
Komplektacijoje turi būti 
mobilus vežimėlis venų 
ieškiklio transportavimui

2. Veikimo principas Pagrįstas infraraudonųjų 
spindulių sugertimi 
audiniuose, ant odos 
vaizduojama venų 
projekcija

3. Ryškumas Ne mažiau keturių 
skirtingų ryškumo lygių

4. Optimalus vaizdavimo 
atstumas

200 mm ± 50 mm

5. Darbo režimas Standartinis, žalios 
šviesos režimas, gylio 
aptikimas. Tinkantis 
suaugusiesiems ir 
vaikams

6. Kontrastas Sumažinantis rankos 
plaukų trikdžius

7. Turi atitikti medicinos 
prietaisų direktyvą 
93/42/EEC

Įrenginys turi būti su CE 
žyma.
Pateikti CE sertifikatą 
arba lygiaverti 
dokumentą.

8. Garantija Ne mažiau 12 mėn.

9. Naudojimoinstrukcijali
etuviųkalba

1. Būtina.                         
2. Pateiktikartusuįranga.





DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ
(GERC), Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai, LT-
76354 Šiauliai, Lietuva (2020-12-21 17:00:42)

Dokumento pavadinimas (antraštė) UAB Limeta Venų ieškiklio pirkimas

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-12-16 Nr. GS-201

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 2020-12-16 09:57:43 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-C

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-12-16 09:58:15 (GMT+02:00)

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 Virginijus Domarkas, Generalinis direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-12-17 08:08:50 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2018-05-24 15:36:57–2023-05-23 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-
12-21 17:00:42)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas

2020-12-21 17:00:42 atspausdino Arvydas
Urbonavičius

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


