
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai ir sąlygos:
1. Technine
s specifikacijos lentele
 je nurodytas prognozuojamas me
sos gaminių po-

reikis 12 me
n. Galimas prekių faktinio kiekio neatitikimas iki 30 proc.
2. Sutartis sudaroma 12 me
n. Sutarties pratęsimas nenumatomas.
3. Preke
s turi bu& ti pristatomos kiekvieną darbo dieną nuo 6.30 iki 10:00 val. ryto,

nepriklausomai nuo atskiro uz,sakymo verte
s.
4. Visuose maisto produktuose neturi bu& ti GMO pe
dsakų.
5.  Visi  maisto  produktai  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos

ministro  2019  m.  rugpju& c,io  20  d.  įsakymu  Nr.  V-1000  „De
 l  pacientų  maitinimo
organizavimo  asmens  sveikatos  priez, iu& ros  įstaigose  tvarkos  apras,o  patvirtinimo“
patvirtintus  reikalavimus  bei  HN15:2005;  HN54:2008;  HN26:2006;  HN24:2003;
HN16:2011;  HN119:2002  (aktualiomis  redakcijomis)  ir  Europos  bendrijos  nustatytus
reikalavimus.

6. Tieke
 jas garantuoja parduodamų prekių kokybę. 
7.  Tieke
 jas  privalo  pateikti  gamintojo  kokybe
s  paz,yme
 jimą  arba  lygiavertį

paz,yme
 jimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvis,ku vertimu.
SA is  dokumentas turi bu& ti  pateiktas teikiant pasiu& lymą, pirmai siuntai bei  tuo atveju,  kai
pareis,kiamos pretenzijos de
 l produkcijos kokybe
s.

8.  Maisto  produktams  pervez,ti  naudojamos  transporto  priemone
s  ir  (ar)
konteineriai turi bu& ti  s,varu& s,  geros bu& kle
s  ir  gerai  priz, iu& rimi tam, kad maisto produktai
bu& tų  apsaugoti  nuo uz, ters, imo.  Transportavimo metu pervez,ami maisto  produktai  tokiu
bu& du, kad nebu& tų paz,eidz, iamas pakuoc,ių vientisumas, bu& tų is,vengta pakuoc,ių deformacijų,
du& z, ių,  is,siliejimo.  Kur  bu& tina,  maisto  produktams  pervez,ti  naudojamose  pervez, imo
priemone
se ir (ar) konteineriuose turi bu& ti palaikoma maisto produktams laikyti tinkama
temperatu& ra  bei  juose  turi  bu& ti  temperatu& ros  valdymo  įrenginys.  Transporto  priemone
gabenami  tik  transporto  priemone
s  temperatu& ros  charakteristikas  atitinkantys  maisto
produktai:  pvz:  greitai  gendantys  maisto  produktai  negali  bu& ti  gabenami  be  s,alc,io
(temperatu& ra  ture
tų  bu& ti  0-6°C),  negali  bu& ti  gabenimo  metu  sus,aldyti;  uz,s,aldyti  maisto
produktai gabenami ne maz,esne
 je kaip minus 18°C temperatu& roje.

9.  Kiekviena  pakuote
  privalo  bu& ti  su  etikete
mis.  Etikete
 je  turi  bu& ti  nurodytas
gamintojas, gaminio pavadinimas, standartas, kokia ru& s, is,  receptu& ros sude
 tis,  maistine
  ir
energetine
  verte
 , galiojimo laikas.

10. Pristatytų maisto produktų galiojimo laikas turi bu& ti likęs ne maz,esnis nei puse

viso galiojimo laiko.

11.  Greitai  gendanc,ių produktų tinkamumo vartoti  terminas turi  bu& ti  nurodytas
sąskaitoje  arba  papildomai  suteikta  informacija  apie  prekę  (  nurodant:    "Prekės  
pavadinimas" ,"Tinka vartoti...", "Paras ..." ir "Temperatūra"). 

12. Bu& tinos sąlygos:  
Eil. 
Nr.

Produkto 
pavadinimas

Bu& tinos sąlygos

1 2 5
1. Virtas  kepeninis

pas,tetas apvalkale
Aukščiausia  rūšis,  pagaminta  is,  kepenų,  las, inukų  ir
natu& ralių  prieskonių.  Klasikinio  skonio  kepeninis  pas,tetas.
Be pas,alinio kvapo ir skonio.

1 priedas 
prie 2021 m. vasario 19  d. 
sutarties Nr. 



Druskos kiekis (g) ne didesnis nei 1,7g/100 g;
Cukrų kiekis (g) ne didesnis nei 3,0g/100 g.
Be  draudžiamų  maisto  priedų*.  Leistinas  ligonių
maitinimui.
Is, fasuota iki 0,2 kg.
Turi  atitikti  LR  z,eme
s  u& kio  ministro  2015  m.  vasario  9  d.
įsakymu  Nr.  3D-78  patvirtintą  me
sos  gaminių  techninį
reglamentą.
Turi atitikti 2019 m. rugpjūčio 20 d. sveikatos apsaugos
ministro  įsakymu  Nr.  V-1000  patvirtinto  „Pacientų
maitinimo  organizavimo  asmens  sveikatos  priežiūros
įstaigose tvarkos aprašo” reikalavimus.
Būtina kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikti
gamintojo  parengtus   dokumentus,  patvirtinančius
gaminio  atitikimą  sudėties,  kokybės,  technologiniams
reikalavimams.

2. Virtas  kiaulienos
vyniotinis

Aukščiausia rūšis. Virtas,  natu& ralus. Pagaminta pagal  LST
1919:2003. Be ru& kymo kvapiosios medz, iagos. 
Konsistencija  –  stangri,  pju& vyje  rausvos  spalvos  be  pilkų
de
mių  ir  tus,tumų,  be  riebalų;  pjaunant  netrupa;  skonis  ir
kvapas – malonus; prieskoniai natu& ralu& s, s,velnaus skonio. 
Be pas,alinio skysc,io pakuote
 je.
Druskos kiekis (g) ne didesnis nei 1,7g/100 g;
Cukrų kiekis (g) ne didesnis nei 3,0g/100 g.
Be  draudžiamų  maisto  priedų*.  Leistinas  ligonių
maitinimui.
Fasuote
 :  de
z,e
se,  sveriama. Paz,enklinta, vakuume. Is, fasuota
iki 1,0 kg. 
Turi  atitikti  LR  z,eme
s  u& kio  ministro  2015  m.  vasario  9  d.
įsakymu  Nr.  3D-78  patvirtintą  me
sos  gaminių  techninį
reglamentą.
Turi atitikti 2019 m. rugpjūčio 20 d. sveikatos apsaugos
ministro  įsakymu  Nr.  V-1000  patvirtinto  „Pacientų
maitinimo  organizavimo  asmens  sveikatos  priežiūros
įstaigose tvarkos aprašo” reikalavimus.
Būtina kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikti
gamintojo  parengtus   dokumentus,  patvirtinančius
gaminio  atitikimą  sudėties,  kokybės,  technologiniams
reikalavimams.

3. Virtas  vis,tienos
vyniotinis

Aukščiausia rūšis. Virtas,  natu& ralus.  Pagaminta pagal  LST
1919:2003. Be ru& kymo kvapiosios medz, iagos.
Konsistencija  –  stangri,  pju& vyje  rausvos  spalvos  be  pilkų
de
mių  ir  tus,tumų,  be  riebalų;  pjaunant  netrupa;  skonis  ir
kvapas – malonus; prieskoniai natu& ralu& s. 
Be pas,alinio skysc,io pakuote
 je.
Druskos kiekis (g) ne didesnis nei 1,7g/100 g;



Cukrų kiekis (g) ne didesnis nei 3,0g/100 g.
Fasuote
 :  de
z,e
se,  sveriama. Paz,enklinta, vakuume. Is, fasuota
iki 1,0 kg.
Be  draudžiamų  maisto  priedų*.  Leistinas  ligonių
maitinimui.
Turi  atitikti  LR  z,eme
s  u& kio  ministro  2015  m.  vasario  9  d.
įsakymu  Nr.  3D-78  patvirtintą  me
sos  gaminių  techninį
reglamentą.
Turi atitikti 2019 m. rugpjūčio 20 d. sveikatos apsaugos
ministro  įsakymu  Nr.  V-1000  patvirtinto  „Pacientų
maitinimo  organizavimo  asmens  sveikatos  priežiūros
įstaigose tvarkos aprašo” reikalavimus.
Būtina kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikti
gamintojo  parengtus   dokumentus,  patvirtinančius
gaminio  atitikimą  sudėties,  kokybės,  technologiniams
reikalavimams.

4. Des,ra virta
(pienis,ka)

Aukščiausios  rūšies,  pagaminta  pagal  LST  1919:2003  is,
smulkintos me
sos, be me
sos pakaitalų, as,trių prieskonių, be
aromato  ir  skonio  stipriklių,  be  ru& kymo  kvapiosios
medz, iagos.  Konsistencija  –  stangri,  pju& vyje  fars,as  tolygiai
is,mais,ytas,  rausvos spalvos be pilkų de
mių ir  tus,tumų,  be
riebalų; skonis ir kvapas – malonus; prieskoniai natu& ralu& s,
s,velnaus  skonio,  nesu& ri.  Be  pas,alinio  skysc,io  pakuote
 je.
Pavirs, ius turi bu& ti sausas, s,varus, apvalkalas nesuplys,ęs. 
Druskos kiekis (g) ne didesnis nei 1,7g/100 g;
Cukrų kiekis (g) ne didesnis nei 3,0g/100 g.
Be  draudžiamų  maisto  priedų*.  Leistinas  ligonių
maitinimui.
Fasuote
 :  de
z,e
 se,  sveriama.  Des,ros  turi  bu& ti  tiesios  formos
(neturi bu& ti rinkute
 ). 
Paz,enklinta, vakuume. Is, fasuota iki 1,0 kg.
Turi  atitikti  LR  z,eme
s  u& kio  ministro  2015  m.  vasario  9  d.
įsakymu  Nr.  3D-78  patvirtintą  me
sos  gaminių  techninį
reglamentą.
Turi atitikti 2019 m. rugpjūčio 20 d. sveikatos apsaugos
ministro  įsakymu  Nr.  V-1000  patvirtinto  „Pacientų
maitinimo  organizavimo  asmens  sveikatos  priežiūros
įstaigose tvarkos aprašo” reikalavimus.
Būtina kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikti
gamintojo  parengtus   dokumentus,  patvirtinančius
gaminio  atitikimą  sudėties,  kokybės,  technologiniams
reikalavimams.

*MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI PACIENTAMS MAITINTI
TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS



1. Dažikliai:
1.1.   E 102 tartrazinas;
1.2.   E 104 chinolino geltonasis;
1.3.   E 110 saule
 lydz, io geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S;
1.4.   E 120 kos,enilis, karmino ru& gs,tis, karminas;
1.5.   E 122 azorubinas, karmosinas;
1.6.   E 123 amarantas;
1.7.   E 124 ponso 4R, kos,enilis raudonasis A;
1.8.   E 127 eritrozinas;
1.9.   E 129 alura raudonasis AC;
1.10. E 131 patentuotas me
 lynasis V;
1.11. E 132 indigotinas, indigokarminas;
1.12. E 133 briliantinis me
 lynasis FCF;
1.13. E 142 z,aliasis S;
1.14. E 151 briliantinis juodasis BN;
1.15. E 155 rudasis HT;
1.16. E 180 litolrubinas BK.
2. Konservantai ir antioksidantai:
2.1. E 200 sorbo ru& gs,tis;
2.2. E 202 kalio sorbatas;
2.3. E 203 kalcio sorbatas;
2.4. E 210 benzenkarboksiru& gs,tis;
2.5. E 211 natrio benzoatas;
2.6. E 212 kalio benzoatas;
2.7. E 213 kalcio benzoatas;
2.8. E 220 228 sieros dioksidas ir sulfitai.
3. Saldikliai:
3.1.   E 950 acesulfamas K;
3.2.   E 951 aspartamas;
3.3.   E 952 ciklamatai;
3.4.   E 954 sacharinai;
3.5.   E 955 sukraloze
 ;
3.6.   E 957 taumatinas;
3.7.   E 959 neohesperidinas DC;
3.8.   E 960 steviolio glikozidai;
3.9.   E 961 neotamas;
3.10. E 962 aspartamo-acesulfamo druska;
3.11. E 969 advantamas.
4. Aromato ir skonio stiprikliai: 
4.1.   E 620 glutamo ru& gs,tis;
4.2.   E 621 mononatrio glutamatas;
4.3.   E 622 monokalio glutamatas;
4.4.   E 623 kalcio glutamatas;
4.5.   E 624 monoamonio glutamatas;
4.6.   E 625 magnio glutamatas;



4.7.   E 626 guanilo ru& gs,tis;
4.8.   E 627 dinatrio guanilatas;
4.9.   E 628 dikalio guanilatas;
4.10. E 629 kalcio guanilatas;
4.11. E 630 inozino ru& gs,tis;
4.12. E 631 dinatrio inozinatas;
4.13. E 632 dikalio inozinatas;
4.14. E 633 kalcio inozinatas;
4.15. E 634 kalcio5´-ribonukleotidai;
4.16. E 635 dinatrio5´-ribonukleotidai.

Pasiu& lymo kaina:
Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas Mato 
vnt.

Prognoz
uojama 
apimtis 
per 12 
me
n.

Mato 
vnt. 
kaina 
Eur be 
PVM

Viso 
kiekio 
kaina 
Eur be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1.1. Virtas kepeninis pas,tetas apvalkale a. r. 

UAB „Klaipe
dos me
sine
 “ 
Kg 30,00 2,20 66,00

1.2. Virtas kiaulienos vyniotinis a.r.
UAB „Klaipe
dos me
sine
 “ 

Kg 400,00 3,59 1436,00

1.3. Virtas vis,tienos vyniotinis a.r.
UAB „Klaipe
dos me
sine
 “

Kg 450,00 3,40 1530,00

1.4. Pienis,ka virta des,ra „Smako“
 UAB „Klaipe
dos me
sine
 “ 

Kg 400,00 1,65 660,00

Viso Eur be PVM 3692,00
PVM 21 proc. 775,32

Iš viso Eur su PVM 4467,32
Is,  viso Eur be PVM: trys tu& kstanc,iai s,es, i s, imtai devyniasdes,imt du eurai, nulis centų.
Is,  viso Eur su PVM: keturi tu& kstanc,iai keturi s, imtai s,es, iasdes,imt septyni eurai, trisdes,imt du 
centai.

PARDAVEP JAS PIRKEP JAS

UAB „Klaipe
dos me
sine
 “ Vs,Į SA iaulių ilgalaikio 
gydymo ir geriatrijos centras

Verslo g. 8, LT-94102 Klaipe
da Vilniaus g. 125, LT-76354 SA iauliai
Į/k 177066932, PVM k. LT770669314 į/k 145378272, ne PVM moke
tojas
A/s LT52 7044 0600 0052 2671 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas, b. k. 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. 8 46 390222 Tel. 8 41 524037, faks. 8 41 524123
El. p. danielis.chakimovas@mesine.eu El. p. info@gerc.lt
Generalinis direktorius Direktore

Marius Valanc,ius Inga Tamosinaite




A. V. A. V.



MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMAS" PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. 

SA iauliai 2021 m. vasario 19 d. 

UAB  „Klaipe
dos  me
sine
 “,  toliau  vadinama  Pardave
 ju,  atstovaujama  generalinio
direktoriaus  Mariaus  Valanc,iaus,  veikianc,io  pagal  Įmone
s  nuostatus,  is,  vienos  puse
s,  ir
Vies,oji  įstaiga  SA iaulių  ilgalaikio  gydymo  ir  geriatrijos  centras,  toliau  vadinamas  Pirke
 ju,
atstovaujamas direktore
s  Ingos  Tamosinaite
s,  veikianc,ios  pagal  Įstaigos  įstatus  –  is,  kitos
puse
s,  toliau  abu  vadinami  SAalimis,  sudare
me  s, ią  pirkimo  –  pardavimo  sutartį,  toliau
vadinama Sutartimi.

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1.  Pardave
 jas pagal  Pirke
 jo pareikalavimą įsipareigoja tiekti,  o Pirke
 jas  priimti  ir

apmoke
 ti  uz,  s, ios  sutarties  priede  Nr.  1  nurodytas  prekes  (toliau  vadinama  –  Preke
s).
Sutarties  priede,  kuris  yra  neatskiriama  sudarytos  sutarties  dalis,   nurodoma:  preke
s
pavadinimas,  preke
s  charakteristikos,  pavadinimai,  perkamų prekių poreikis, preke
s  mato
vieneto kaina įskaitant visas is, laidas ir mokesc,ius.

1.2. Prekių nuosavybe
s teise
  Pirke
 jui perduodama nuo Prekių prie
mimo-perdavimo
akto pasiras,ymo momento.  PVM sąskaita-faktu& ra laikoma dokumentu,  atitinkanc,iu Prekių
prie
mimo -perdavimo aktą. 

1.3.  Prekių  kokybe
 ,  pakuote
  ir  z,enklinimas  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikoje
galiojanc,ius standartus. 

1.4.  Ais,kinant  Sutarties  sąlygas  vadovaujamasi  apklausos  bu& du  vykdyto  vies,ojo
pirkimo  dokumentais bei Pardave
 jo pirkimui pateiktu pasiu& lymu. 

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.Pardavėjas įsipareigoja:
2.1.1.Tiekti  tik  kokybis,kas  Prekes  kainomis,  nurodytomis  Sutarties  priede  Nr.1.

Pristatant Prekes Pirke
 jui ir is,ras,ant PVM sąskaitą-faktu& rą, joje nurodyti Prekių pristatymo
dieną Preke
ms taikytiną PVM; 

2.1.2.  Prekes pristatyti savo transportu,  adresu Vilniaus g.  125,  SA iauliai,  Vs,Į  SA iaulių
ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, pagal Pirke
 jo pareikalavimą (uz,sakymą). 

2.1.3. Prekės turi būti pristatomos kiekvieną darbo dieną nuo 6.30 val. iki 10.00
val. ryto, nepriklausomai nuo atskiro užsakymo vertės.

 2.1.4.  Uz, tikrinti,  kad  Prekių  pristatymo  Pirke
 jui  momentu  nuo  perkamų  Prekių
nustatyto tinkamumo naudoti termino pradz, ios bu& tų prae
 ję ne daugiau kaip 1/3 (trec,dalis)
viso nustatyto tinkamumo naudoti termino

2.1.6. Nedelsiant ras,tu informuoti Pirke
 ją, jei sutartyje nustatytais terminais Pirke
 jui
negali pristatyti Prekių, nurodyti įsipareigojimų nevykdymo priez,astis; 

2.1.7. Prekių pristatymo metu pateikti tinkamai is,ras,ytą PVM sąskaitą-faktu& rą;
2.18.  Nedelsiant,  ne  ve
 liau  kaip  per  3  (tris)  valandas  nuo  Pirke
 jo  pretenzijos

pateikimo  momento, pakeisti nekokybis,kas, s, ios Sutarties ir jos prieduose nustatytų sąlygų
neatitinkanc,ias Prekes kokybis,komis Preke
mis, atlyginti de
 l to Pirke
 jo patirtus nuostolius.  

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:



2.2.1.  Ras,tu  (pas,tu,  faksimilinio  ar  elektroninio  rys, io  priemone
mis)  ar  z,odz, iu
(telefonu) pateikti Pardave
 jui uz,sakymą de
 l Prekių pristatymo;

2.2.2. Priimti su Pardave
 jo atstovu suderintu laiku Pardave
 jo pristatytas kokybis,kas
prekes.

2.2.3. Patikrinti pristatytas Prekes Pardave
 jo atstovo, pristac,iusio prekes, akivaizdoje
ir priimti sprendimą de
 l Prekių tinkamumo ir prie
mimo.

3. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
3.1.  Pardavėjas  finansinius dokumentus (PVM sąskaitas faktu& ras, sąskaitas faktu& ras,

kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas) teikia Pirke
 jui naudodamasis
elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektronine
s paslaugos „E. sąskaita“ svetaine
  pasiekiama
adresu  https://www.esaskaita.eu/).  Nesant objektyvių  galimybių  finansinius  dokumentus
pateikti  naudojantis  elektronine  paslauga  „E.  sąskaita,  Pardave
 jas  finansinius  dokumentus
teikia Pirke
 jui elektroniniu pas,tu buhalterija@gerc.lt ar kitu su Uz,sakovu suderintu bu& du. 

3.2. Pirke
 jas įsipareigoja apmoke
 ti uz,  pristatytas kokybis,kas Prekes per 30 (trisdes,imt)
dienų nuo Pardave
 jo PVM sąskaitos-faktu& ros gavimo dienos.

3.3.  Prekių kainos nebus perskaic,iuojamos pagal bendrą kainų lygio kitimą, prekių
grupių kainų pokyc,ius bei de
 l mokesc,ių pasikeitimų, is,skyrus PVM tarifo pasikeitimą. Jeigu
pirkimo sutarties vykdymo metu pasikeic,ia  PVM tarifas (padide
 ja  arba sumaz,e
 ja),  prekių
kainos atitinkamai didinamos arba maz, inamos tiek, kiek pasikeis PVM tarifo dydis.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasiras,ymo dienos ir galioja iki SAalys įvykdys viena kitai

visus s, ioje sutartyje numatytus įsipareigojimus. Prekių pirkimas - pardavimas pradedamas
2021  m.  vasario  22  d.  ir  vykdomas  iki  2022  m.  vasario  21  d.  Sutarties  pratęsimas
nenumatomas.

4.2. Jei Pardave
 jas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai ar be
pagrindo  nutraukia  s, ią  Sutartį,  Pardave
 jas  moka  Pirke
 jui  baudą,  kurios  dydis  sudaro  10
(des,imt)  procentų bendros  Sutarties  kainos.  Pardave
 jo  Pirke
 jui  moke
 tina  bauda gali  bu& ti
is,skaic,iuojama is,  Pirke
 jo priklausanc,ių moke
 jimų Pardave
 jui uz,  patiektas Prekes sumos. 

4.3.  Jei  Pardave
 jas  ve
 luoja  pristatyti  Prekes  sutartyje  numatytais  terminais,
Pardave
 jas moka Pirke
 jui 0,02 (dvi s, imtosios) procento dydz, io delspinigius nuo nepatiektų
prekių verte
s uz,  kiekvieną pave
 luotą dieną. Pardave
 jo Pirke
 jui moke
 tini delspinigiai gali bu& ti
is,skaic,iuojami is,  Pirke
 jo priklausanc,ių moke
 jimų Pardave
 jui uz,  patiektas Prekes sumos.

4.4. Pretenzijos Pardave
 jui de
 l Prekių kokybe
s ar patiektų Prekių tru& kumo Pardave
 jui
turi bu& ti pareiks,tos priimant Prekes, o jei patiektos Preke
s turi pasle
ptų tru& kumų ar defektų
– ne ve
 liau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Prekių pristatymo dienos, bet ne ve
 liau,
nei vadovaujantis protingumo kriterijumi, s, ie tru& kumai ture
 jo paais,ke
 ti.

4.5. Pirke
 jas turi teisę vienas,alis,kai is,  anksto pries,  10 (des,imt) dienų ras,tu įspe
 jęs
Pardave
 ją  nutraukti  Sutartį,  jei  Pardave
 jas  nepagrįstai  didina  Sutartyje  nurodytų  Prekių
kainas arba vengia vykdyti (netinkamai vykdo ar nevykdo) kitus įsipareigojimus, numatytus
s, ioje Sutartyje. 

4.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali bu& ti keic,iamos. 
4.7.  Jei  Pirke
 jas  nevykdo  Sutarties  ar  vykdo  ją  netinkamai,  Pardave
 jas  turi  teisę

nutraukti Sutartį apie jos nutraukimą ras,tu įspe
 jęs Pirke
 ją pries,  30 (trisdes,imt) dienų. Tokiu
atveju Pardave
 jas privalo nurodyti konkrec,ias priez,astis, de
 l kurių yra nutraukiama Sutartis
ir pateikti tai patvirtinanc,ius įrodymus.

mailto:info@teismai.lt


4.8. Ginc,ai, kilę de
 l s, ios Sutarties vykdymo, sprendz, iami SAalių susitarimu, o nepavykus
jų is,spręsti per 10 (des,imt) dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos – LR įstatymų numatyta
tvarka kreipiantis su ies,kiniu į teismą.

4.9.  Sutartis  sudaroma  ir  pasiras,oma  lietuvių  kalba,  dviem  egzemplioriais,  po  1
(vieną) kiekvienai is,  SA alių su priedu Nr.1, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

PARDAVEP JAS PIRKEP JAS

UAB „Klaipe
dos me
sine
 “ Vs,Į SA iaulių ilgalaikio 
gydymo ir geriatrijos centras

Verslo g. 8, LT-94102 Klaipe
da Vilniaus g. 125, LT-76354 SA iauliai
Į/k 177066932, PVM k. LT770669314 į/k 145378272, ne PVM moke
tojas
A/s LT52 7044 0600 0052 2671 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas, b. k. 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. 8 46 390222 Tel. 8 41 524037, faks. 8 41 524123
El. p. danielis.chakimovas@mesine.eu El. p. info@gerc.lt
Generalinis direktorius Direktore

Marius Valanc,ius Inga Tamosinaite

A. V. A. V.
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