
 

SUTARTIS Nr. 21- 017 

 

               2021 m. ______   mėn.  __ d. 

Vilnius  

 

UAB “Vildeta”, atstovaujama gen. direktoriaus pavaduotojo Vytauto Pitkausko, veikiančio pagal 

įgaliojimą VIGL/20-09  (toliau tekste atskirai vadinama Pardavėju), ir  VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir 

geriatrijos centras atstovaujamas, direktorės Ingos Tamosinaitės (toliau tekste atskirai vadinama 

Pirkėju), o abu kartu bendrai vadinami Šalimis sudarėme šią sutartį (toliau tekste vadinama Sutartimi):  

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Pardavėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka parduoti Pirkėjui nuosavybėn 

kokybiškas ir sukomplektuotas užsakomąsias prekes, nurodytas Pirkėjo šios Sutarties Priede 

Nr.1 ir Priede Nr.2jas pristatyti ir surinkti, o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir sumokėti už 

jas Sutartyje nustatytą kainą šia sutartimi aptartomis sąlygomis. 

 

2. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA 
2.1. Pardavėjas prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti 

nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. Prekių perdavimas laikomas įvykusiu Pardavėjui 

surinkus pristatytas prekes, o Pirkėjui pasirašius prekių priėmimo-perdavimo aktą, PVM 

sąskaitą-faktūrą ar kitą prekių perdavimą patvirtinantį dokumentą. Pasirašant prekių priėmimo-

perdavimo dokumentą Pirkėjas privalo nurodyti visus jo užfiksuotus akivaizdžius Prekių 

kokybės trūkumus.  

2.2. Garantija taikoma Prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija 

galioja visoms daiktų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms.  

2.3. Kiekvienu atveju, išaiškinus paslėptus prekių kokybės, komplektiškumo neatitikimus Lietuvos 

Respublikoje galiojantiems standartams, techninėms sąlygoms, Pirkėjas ne vėliau kaip per 10 

(dešimt) darbo dienas privalo išsiųsti raštišką pranešimą Pardavėjui, nurodydamas Prekių 

pateikimo datą, pateiktų nekokybiškų ar nekomplektiškų prekių pavadinimą ir konkrečius 

trūkumus (kokybės, komplektiškumo).  

2.4. Garantinio laikotarpio metu (24 mėn.) nustatytus paslėptus kiekybinius ir kokybinius 

neatitikimus Pardavėjas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita. 

 

3. KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS 

3.1. Prekių kaina ir pristatymo sąlygos bei terminas yra nurodytas Sutarties Priede Nr. 1. 

3.2. Šalys susitaria, kad per 3 (tris) dienas  po Sutarties pasirašymo Pirkėjas apmoka Pardavėjui 50 

(penkiasdešimties) procentų avansą, t.y.1669, eurų 28 ct. (Vieną tūkstantį šešis šimtus 

šešiasdešimt devynis eurus 28 ct.)  

3.3. Šalys susitaria, jog Pirkėjas pagal PVM sąskaitą faktūrą sumoka Pardavėjui .1669, eurų 28 ct. 

(Vieną tūkstantį šešis šimtus šešiasdešimt devynis eurus 29 ct.) , į kuriuos yra įskaičiuotas 

pridėtinės vertės mokestis. Galutinis atsiskaitymas turi būti atliktas per 30 dienų po prekių 

perdavimo. Avansinis mokėjimas įskaitomas į galutinį atsiskaitymą. Pirkėjui laiku 

nesumokėjus Sutartyje nurodytos sumos, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui 

delspinigius – po 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

3.4. Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir Prekių pagaminimo terminas pradedamas skaičiuoti 

tik gavus Sutarties 3.2 p. nurodytą avansinį mokėjimą. 

3.5. Prekių pagaminimo ir pristatymo terminas 2021 m 06 10 d. 

4. PREKIŲ PRIĖMIMAS 

4.1. Prekės priimamos Pirkėjui patikrinant jų kiekį ir kokybę vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose nustatytomis prekių priėmimo taisyklėmis.  

4.2. Prekių perdavimo – priėmimo faktas patvirtinamas Šalims pasirašant šios sutarties 2.1 punkte 

nurodytus dokumentus. 

4.3. Nuosavybės teisė pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.  



4.4. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui 

ar Pirkėjo įgaliotam asmeniui momento. 

 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
5.1. Jeigu Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį ne dėl Pardavėjo kaltės (Sutarties pažeidimo) ar 

nenugalimos jėgos aplinkybių, tai Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas atlygintų 

nuostolius, ir Pardavėjo turėtas būtinąsias išlaidas Sutarties vykdymui. Šiuo atveju Pirkėjo 

sumokėtas Pardavėjui avansinis mokėjimas, įskaitomas nuostolių ir būtinųjų išlaidų 

padengimui. Sutarties nutraukimui ne dėl Pardavėjo kaltės prilyginimas atsisakymas priimti 

užsakytas prekes, išskyrus atvejus kai prekės nepriimamos dėl nustatytų prekių kokybės ar 

kiekio trūkumų. 

5.2. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus, privalo atlyginti 

kitai šaliai šios patirtus nuostolius. 

 

6. FORCE MAJEURE 

6.1. Jei Šalis negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (toliau tekste vadinama - 

force majeure).          

6.2. Aplinkybių, kurios nurodytos 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime 

Nr. 840, ji nedelsiant raštu praneša kitai Šaliai. Tokiu atveju Sutarties galiojimas sustabdomas 

kol išnyks force majeure aplinkybės.  Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) 

mėnesius, kiekviena Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, raštu pranešdama apie tai kitai Šaliai ne 

vėliau kaip prieš 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną. 

 

7. KITI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PATVIRTINIMAI 

7.1. Pardavėjas kartu su Prekėmis privalo perduoti su jomis susijusius dokumentus. 

7.2. Pardavėjas patvirtina, kad į perduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių ar 

pretenzijų, Prekės neareštuotos ir nėra teisminio ginčo objektas, taip pat kaip Pardavėjo teisė 

disponuoti Prekėmis neatimta ir neapribota. 

7.3. Pirkėjas patvirtina, kad visos šios Sutarties sąlygos su juo aptartos individualiai ir jam yra 

aiškios.  

7.4. Pirkėjas pareiškia, jog jis yra tinkamai įgaliotas pasirašyti šią Sutartį, visi tai patvirtinantys 

dokumentai yra galiojantys ir pateikti Pardavėjui.  

7.5. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjas savo transportu Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas 

įsipareigoja pilnai paruošti patalpas Prekių surinkimui. Statybos ir remonto darbai, galintys 

turėti įtakos Prekių saugumui ir kokybei, patalpose turi būti baigti iki prekių pristatymo ir 

surinkimo dienos. Pirkėjas įsipareigoja tiksliai nurodyti Prekių surinkimo vietą, elektros laidų, 

vamzdžių ir kitos instaliacijos išdėstymą, o taip pat kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos 

Prekių saugumui bei kokybei. 

7.6. Pardavėjui sutartu laiku nepristačius, ar pristačius netinkamos kokybės Sutarties priede Nr. 

1 nurodytas Prekes, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui delspinigius – po 0,02 proc. nuo 

laiku nepristatytų ar pristatytų netinkamos kokybės prekių vertės už kiekvieną uždelstą pristatyti 

dieną. 

7.7. Pirkėjas privalo apmokėti papildomai pagal iš anksto tarpusavyje suderintas kainas 

Pardavėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą už tokių darbų atlikimą: 

-jei Pirkėjas pakeičia užsakymo sąlygas po Prekių pagaminimo (kai tas nesusiję su kokybės ir 

komplektiškumo pataisymu). 
 

8.  GINČŲ SPRENDIMAS 

8.1. Visus ginčus, galinčius kilti dėl šios Sutarties, šalys sieks išspręsti derybų keliu. Nepavykus ginčo 

išspręsti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

9. KITOS SĄLYGOS 

9.1.Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį 

įvykdymo dienos. Vėliau Sutartis gali būti keičiama arba nutraukiama tik šalių susitarimu.  



9.2. Šios Sutarties priedai laikomi neatsiejamomis Sutarties dalimis. Bet kokie gaminių,  matmenų, 

formos, spalvos, dydžio, komplektiškumo ar prekių išdėstymo schemos pakeitimai ar Sutarties ir/ar jos 

priedų pakeitimai, papildymai galios tik tada, jeigu bus sudaryti raštu ir tinkamai pasirašyti šalių 

įgaliotų atstovų. 

9.3.Visi pranešimai pagal šią Sutartį gali būti teikiami žodžiu, raštu, per kurjerį arba siunčiami 

registruotu paštu ar faksu. 

9.4. Šalys nedelsiant praneša raštu viena kitai apie bet kokį įvykį, kuris galėtų turėti įtakos šiai Sutarčiai, 

jos galiojimui, šalių teisėms ir/ar įsipareigojimams, kylantiems dėl šios Sutarties, ar šalių prisiimtų pagal 

šią sutartį įsipareigojimų įvykdymui.  

9.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai 

Sutarties šaliai. 

 

10. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKŲ REKVIZITAI 

 

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS 

UAB „Vildeta”   

Įmonės kodas: 120213448 

PVM kodas:  LT202134412       

Justiniškių g. 16, LT-05100 Vilnius 

tel.: 8-5 2415122, faks.: 8-5 2128785 

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir 

geriatrijos centras 
Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai 

Įmonės kodas: 145378272 

PVM kodas:  

Bankas: AB Swedbank Bankas: AB Swedbank  

Banko kodas: 73000 Banko kodas: 73000 

A/s. LT897300010134847563 A/s Nr.: LT73 7300 0100 0240 6476   
 

 

 

 

 

 

 

Gen. direktoriaus pavaduotojas   Direktorius 

Vytautas Pitkauskas  

 

A.V.            A.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. 21- 017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paruošė: 

Projektų vadovė  

Inga Stefanovič   

tel.: 8-61888965 

 

 

 

 

 

Gen. direktoriaus pavaduotojas   Direktorius 

Vytautas Pitkauskas  

 

 

A.V.            A.V. 

 

 



Priedas Nr. 2 prie sutarties Nr. 21- 017 

 

REIKALAVIMAI ARCHYVŲ STELAŽAMS 

 

Stelažai turi atitikti Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 

28 d. įsakymu Nr. V-157 (Žin., 2012, Nr.2-64) reikalavimus. 

Išoriniai lentynų ir  stelažų elementai neturi turėti aštrių briaunų, kampų ar išsikišimų, kad nepažeistų dokumentų. 

Turi būti suprojektuoti, pagaminti, pristatyti ir sumontuoti VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre 

Vilniaus g. 125 Šiauliai, seno korpuso rūsyje patalpoje R-41. 

 

Eil. 

Nr. 
Prekės pavadinimas 

Matmenys 

aukštis/ilgis/gylis 

Kiekis, 

vnt. 

Kiekis, 

metrais 

Naudingų 

lentynų 

ilgis, 

metrais 

1 
Stacionarus vienpusis stelažas 5+1 

lentynos.  
2000x4500x300mm 1 4,5 22,5 

2 
Stacionarus vienpusis stelažas 5+1 

lentynos.  
2000x3000x300mm 1 3 15 

3 
Stacionarus dvipusis stelažas 5+1 

lentynos.  
2000x3000x600mm 3 9 45 

 

Stelažą turi sudaryti 5 lentynos į viršų plius 1 stoginė, lentynos plotis ne mažiau  (vienpusių 300 mm, dvipusių 

600 mm) atstumas tarp lentynų turi būti ne mažiau 350 mm. 

Stelažai turi būti lengvai surenkami, su galimybe perrinkti lentynas skirtingo aukščio dokumentams laikyti, keisti 

tarpą tarp lentynų stelažo sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės. 

Prekės turi būti suprojektuotos, pagamintos, pristatytos ir sumontuotos per 40 dienų nuo sutarties pasirašymo 

dienos.  

 

ARCHYVO STELAŽŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Eil. Nr. Prekių techniniai rodikliai Rodiklių reikšmė 

 

Stacionarūs stelažai  

1. Stacionarūs stelažai Turi būti5+1 lentyna. 

1.1 Vienpusis stelažas: matmenys (aukštis/ilgis/gylis) 2000x3000x300mm.(1 vnt.) 

1.2 Vienpusis stelažas: matmenys (aukštis/ilgis/gylis) 2000x4500x300mm.(1 vnt.) 

2. Dvipusis stelažas: matmenys (aukštis/ilgis/gylis) 2000x3000x300mm.(3 vnt.) 

3. Stelažų konstrukcija turi būti modulinė su galimybe 

perrinkti stelažus segmentais, nekeičiant  konstrukcijos, 

lentynų tvirtinimo būdo ir estetinės 

išvaizdos. 

Turi būti. 

4. Stelažai turi būti pagaminti iš nedegių, apsaugotų nuo 

korozijos, dulkių neskleidžiančių ir netraukiančių medžiagų, 

kurios gaisro metu arba irdamos dėl kitų priežasčių 

neskleidžia saugomiems dokumentams kenksmingų 

medžiagų. 

Turi būti. 

5. Stelažo sekcijos šoninės sienelės konstrukcija, 
medžiaga 

Turi būti vientisa, pagaminta iš šaltai valcuoto 
plieno lakšto. 

6. Vienpusės lentynos plotis Ne mažiau kaip 300 mm. 

7. Lentynų tvirtinimas ir aukščio reguliavimas stelaže Turi būti be varžtų. 

8. Atstumas stelaže tarp lentynų Ne mažiau kaip 350 mm. 

9. Lentynos turi būti su papildomomis standumo briaunomis Turi būti. 

10. Lentynos bortelio (nugarėlės) aukštis (dokumentai neslystų į 

kitą lentyną arba neužkristų už stelažo) 

Ne mažiau kaip 40 mm. 

11. Nedažytos skardos storis Ne mažiau kaip 0,8 mm. 

12. Lentynos tolygi keliamoji galia Ne mažiau kaip 100 kg vienam ilgio metrui. 

13. Stelažų dažymo kokybė Turi būti miltelinis dažymas. Stelažai turi būti 

padengti ugniai ir mechaniniam poveikiui 

atsparia danga. 



14. Stelažų spalva Turi būti šviesiai pilka, pvz. (RAL 7035). 

15. Standumo kryžmės Turi būti. 

16. Stelaže ant šoninės sienelės turi būti langelis informacijai 

(A4 formato, vertikalus) 

Turi būti. 

17. Garantija Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. 
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