
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai ir sąlygos:
1. Būtinos sąlygos ir reikalavimai:

Eil. Nr. Parametrai Reikalavimai Sąlygos 
1. Vežimėliai 

skalbiniams
- nauji 
-  vežimėlis  skalbiniams  su  3  šoninėmis  sienelėmis,  be
durelių
- skalbinių sudėjimo vieta, perskirta sienele į 2 dalis
-  2  lentynos  46,5x37,5  cm  (polipropilenas  su  integruotu
aliuminio rėmu), 
- pakeliamas laikiklis maišui 120l,
- pakeliamas pagrindas maišui 120 l,
- dangtis maišui 120 l  
- daugkartinio naudojimo maišas 120 (skalbiamas iki 30⁰C)
- 1 šoninė lentynėlė
- pagrindas vežimėlio prailginimui 41x52 cm su 2 ratukais
Dydis: 183x58x107 cm.
Sudėtis: polipropilenas.

Būtina

2. Garantinis 
laikotarpis 

12 mėn. Būtina

Pasiūlymo kaina:
Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas Mato 
vnt.

Perkama
s kiekis 

Mato vnt. 
kaina Eur 
be PVM

Viso kiekio 
kaina Eur be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Vežimėliai skalbiniams Magic Hotel

840,  T  MH840,  gamintojas  TTS,
Italija

Vnt. 8,00 470,00 3760,00

PVM 21 proc. 789,60
Iš viso suma Eur su PVM 4549,60
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MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „VEŽIMĖLIŲ SKALBINIAMS PIRKIMAS“
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 

Šiauliai     2021 m. birželio 18 d.

UAB „Deimena“, toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama direktoriaus Rimanto Murino,
veikiančio pagal Įmonės nuostatus, 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 straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas – vežimėlių skalbiniams (toliau – Įranga/Prekės) pirkimas-pardavi-
mas (toliau – Įrangos/Prekių tiekimas). Įrangos tiekimas apima ir Įrangos pristatymą, montavimą
(jeigu jis reikalingas). 

1.2. Perkama:
Eil.
Nr.

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Garantinių įsipareigojimų
laikotarpis

1. Vežimėliai  skalbiniams
Magic Hotel 840, T MH840,
gamintojas TTS, Italija

Vnt. 8 12 mėn.

1.3. Prekės turi būti pristatyta:
Prekių pristatymo vietos adresas Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ter-

minas 
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos ce-
ntras, Vilniaus g. 125, Šiauliai

Įranga  pristatoma  ne  vėliau  kaip  per  30
(trisdešimt) kalendorinių  dienų  nuo  Sutarties
įsigaliojimo dienos. 

1.4. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.2. punkte nurody-
tas  Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes bei sumokėti Tiekėjui
Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2 straipsnis. Sutarties vykdymo pradžia ir trukmė 

2.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų šia Sutartimi prisiimtų
įsipareigojimų visiško įvykdymo arba iki Sutarties pasibaigimo LR CK ar Sutartyje numatytomis
sąlygomis ir tvarka.

2.2. Visi sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti 1.3 punkte nurodytais terminais. 



3 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Į bendrą Sutarties kainą įskaityti  visi Tiekėjo mokami mokesčiai,  Prekių tiekimo,
pristatymo,  garantinio  aptarnavimo  bei  kitos  sutarties  sąlygose  numatytos  išlaidos.  Į  bendrą
sutarties kainą įeina ir PVM.

3.2. Sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) – 3760,00 Eur (trys
tūkstančiai   septyni  šimtai  šešiasdešimt  eurų,  nulis  centų)  PVM – 789,60 Eur (septyni  šimtai
aštuoniasdešimt devyni eurai, šešiasdešimt centų.  Bendra Sutarties kaina (su PVM) – 4549,60
Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt devyni eurai, šešiasdešimt centų).  

3.3.  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/).

3.4. 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.

3.5.  Pirkėjas  už  perkamas  Prekes  Tiekėjui  sumoka ne vėliau  kaip  per  30 (trisdešimt)
dienų nuo Įrangos perdavimo Sutarties 4 straipsnyje nustatyta tvarka. 

3.6.  Pirkėjas  už  perkamas  Prekes  Tiekėjui  atsiskaito  mokėjimo  pavedimu  į  Sutartyje
nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą.

3.7. Pirkėjas neatlygina Tiekėjui jokių papildomų išlaidų, susijusių su Prekių tiekimu, ir
neatliks jokių kitų mokėjimų, viršijančių Sutarties 3.2. punkte nurodytą bendrą Sutarties kainą.

4 straipsnis. Įrangos perdavimas.

4.1.  Įrangos (jos dalies) priėmimo-perdavimo faktas patvirtinamas Įrangos (jos dalies)
priėmimo-perdavimo aktu. 

4.2. Tvirtindamas Įrangos (jos dalies) priėmimo-perdavimo aktą, Pirkėjas patvirtina, kad
Tiekėjas pateikė Įrangą (jos dalį), ją sumontavo (jeigu reikia) pagal Sutarties sąlygas. 

4.3. Pateiktus dokumentus ir priėmimo-perdavimo aktą Pirkėjas turi patvirtinti ne vėliau
kaip per 2 (2) darbo dienas nuo jų gavimo. Jei per šį terminą Pirkėjas atskiru rašytiniu pranešimu
nepateikia Tiekėjui jokių pastabų dėl pateiktų dokumentų, laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų dėl
pateiktos Įrangos (jos dalies) neturi ir priėmimo-perdavimo aktą patvirtina. Įrangos (jos dalies)
priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

4.4. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti Įrangą (jos dalį), jis privalo raštu Tiekėjui nurodyti
Įrangos trūkumus. Jeigu Tiekėjas pripažįsta, kad perduodama Įranga (jos dalis) yra su trūkumais,
surašomas dvišalis aktas, kuriame nurodomi Įrangos (jos dalies) trūkumai ir nustatomas trūkumų
ištaisymo terminas.

4.5.  Nuosavybės  teisė  į  Įrangą  (jos  dalį)  Pirkėjui  pereina  nuo  Įrangos  (jos  dalies)
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Įrangos (jos dalies) priėmimo-perdavimo
aktą, jei pateikta Įranga atitinka Sutartyje nustatus reikalavimus, yra tinkamai pristatyta, Pirkėjo
darbuotojai, dirbantys su Įranga, apmokyti ja naudotis bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo
įsipareigojimai.

https://www.esaskaita.eu/


5 straipsnis. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas įsipareigoja:
5.1.1. nedelsdamas suteikti  Tiekėjui visą turimą informaciją  ir/arba dokumentus,  kurie

yra reikalingi šiai Sutarčiai tinkamai vykdyti;
5.1.2.  priimti  Šalių  sutartu  laiku  pristatytas  Prekes,   jeigu  jos  atitinka  šioje  Sutartyje

numatytus Prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus bei yra apmokyti Pirkėjo darbuotojai,
dirbsiantys su Įranga, ja naudotis;

5.1.3.  priėmimo  metu  patikrinti  perduodamą  Įrangą  (jos  dalį)  bei  po  patikrinimo
pasirašyti Įrangos (jos dalies) gavimo dokumentus;

5.1.4. sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
5.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
5.2. Pirkėjas turi teisę:
5.2.1. be jokių papildomų mokėjimų tikrinti ir/ar išbandyti Įrangą prieš ją priimant, kad

patvirtinti Įrangos atitikimą Techninei specifikacijai;
5.2.2.  reikalauti,  kad Tiekėjas  atlygintų  Įrangos tikrinimo ir/ar  išbandymo išlaidas,  jei

patikrinimo ir/ar išbandymo metu nustatoma, kad Įranga neatitinka jai keliamų reikalavimų. Jeigu
patikrinta  ir/ar  išbandyta  Įranga  (jos  dalis)  neatitinka  Techninės  specifikacijos  reikalavimų,
Pirkėjas gali atsisakyti Įrangos ir reikalauti, kad Tiekėjas kuo greičiau, be jokių papildomų Pirkėjo
mokėjimų pakeistų arba suremontuotų netinkamą Įrangą (jos dalį), ar atliktų kitokius pakeitimus,
reikalingus, kad Įranga atitiktų Techninės specifikacijos reikalavimus;

5.2.3. kitas Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas Pirkėjo teises.

6 straipsnis. Tiekėjo teisės ir pareigos

6.1. Tiekėjas įsipareigoja:
6.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu ir su Pirkėju suderintu laiku pristatyti

Įrangą ir Prekes į vietą, apmokyti Pirkėjo darbuotojus, dirbsiančius su Įranga, ja naudotis, vykdyti
kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir  Techninėje  specifikacijoje,  įskaitant  ir  Įrangos
defektų šalinimą;

6.1.2.  pristatyti  Įrangą  ir  prekes,  atitinkančias  Techninėje  specifikacijoje  nurodytus
reikalavimus; 

6.1.3. pristatant Įrangą garantuoti, kad nėra jokių paslėptų Įrangos trūkumų;
6.1.4. prisiimti Įrangos (jos dalies) atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką iki Įrangos (jos

dalies) priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;
6.1.5.  laikytis  visų  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų

reikalavimų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai taip pat jų laikytųsi;
6.1.6.  užtikrinti  iš  Pirkėjo  Sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su  Sutarties  vykdymu

susijusios  informacijos  konfidencialumą  ir  apsaugą.  Sutarties  vykdymo  laikotarpio  pabaigoje
Pirkėjui paprašius raštu, per 10 (dešimt) dienų grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti
reikalingus dokumentus;

6.1.7.  kartu  su  Įranga  pateikti  Pirkėjui  deklaraciją,  kad  Įranga  atitinka  Sutarties  ir
Techninės  specifikacijos  reikalavimus,  bei  visą  kitą  būtiną  dokumentaciją,  įskaitant  Įrangos
naudojimo  ir  priežiūros  instrukcijas,  bei  konsultuoti  Pirkėją  kitais  su  Įrangos  eksploatavimu
susijusiais klausimais. Įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijose turi būti detaliai aprašyta, kaip



naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Įrangą ar jos dalis. Kol nepateikiama nurodyta deklaracija ir
instrukcijos Pirkėjui, laikoma, kad Įranga pateikta netinkamai; 

6.1.8. pasirūpinti visa būtina įranga, darbų priežiūra ir darbo jėga, reikalinga tinkamam
Sutarties vykdymui;

6.1.9.  tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir  galiojančiuose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.2. Tiekėjas turi teisę:
6.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį;
6.2.2.  kitas  teises,  numatytas  Sutartyje  ir  kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose

teisės aktuose.

7 straipsnis. Įrangos kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

7.1. Įranga, gabenant ją į paskirtą vietą, turi būti supakuota taip, kad būtų pilnai apsaugota
nuo pažeidimų ar nusidėvėjimo. 

7.2. Tiekėjas garantuoja, kad pristatoma Įranga yra nauja, nenaudota. 
7.3. Tiekėjas garantuoja Įrangos kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Įrangos kokybė

privalo atitikti Techninėje specifikacijoje ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus.
7.4. Jei per Sutartyje nurodytą garantinį terminą po Įrangos perdavimo Pirkėjui dienos

išryškėja  paslėptų  Įrangos  trūkumų,  kurie  atsirado  ne  dėl  to,  kad  Pirkėjas  pažeidė  Įrangos
naudojimo ir/ar saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius
neatitikimus  Tiekėjui,  nurodydamas  protingą  terminą,  per  kurį  Tiekėjas  turi  pašalinti  Įrangos
trūkumą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo savo sąskaita pakeisti
Įrangą (jos dalį) tinkamos kokybės Įranga (jos dalimi) ar pašalinti trūkumą. Jeigu per pranešime
nurodytą terminą Tiekėjas  nepakeičia  Įrangos (jos dalies) ar  nepašalina trūkumų, Tiekėjas  turi
atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo bei kitus nuostolius.

7.5. Garantinis terminas, nustatytas Sutartyje, pakeistai ar sutaisytai Įrangai ar jos dalims
vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistos ar sutaisytos Įrangos ar jos dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

7.6. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos (jos dalies) sumontavimo
dienos, o jei buvo sustabdytas - atnaujinamas.

8 straipsnis. Atsakomybė

8.1. Kai Tiekėjas dėl savo kaltės nevykdo sutartinių prievolių, jis, Pirkėjui pareikalavus,
turi savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su Įrangos tiekimu.

8.2. Tiekėjas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai  arba netiesiogiai dėl Įrangos yra
padaroma Pirkėjui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Įranga Pirkėjo yra naudojama
ne pagal paskirtį ar pažeidžiant Įrangos naudojimo/eksploatavimo taisykles, kurias Pirkėjui pagal
Sutarties 6.1.8. p. perdavė Tiekėjas.

8.3. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Tiekėjui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais,  Tiekėjui raštu pareikalavus moka 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo neapmokėtos kainos.

8.4.  Tiekėjas,  neįvykdęs  savo įsipareigojimų Sutartyje  numatytu  laiku,  moka Pirkėjui
0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos, skaičiuojant
už kiekvieną uždelstą dieną.



8.5. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu
jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Tiekėjui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti
pažeidimai bus pašalinti.

8.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl vienos Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl
to pastarosios Šalies patirtus nuostolius.

9 straipsnis.  Nenugalima jėga (force majeure)

9.1.  Šalis  nėra  laikoma  atsakinga  už  bet  kokių  įsipareigojimų  pagal  šią  Sutartį
neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių
Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.:
Vyriausybės  sprendimai  ir  kiti  aktai,  kurie  turėjo  poveikį  Šalių  veiklai,  politiniai  neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės
nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio  kodekso  6.212  str.  ir  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force
majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos
15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  1997  kovo  13 d.  nutarimu  Nr. 222  „Dėl  nenugalimos  jėgos  (force
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos
aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos
nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

9.2.  Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo atsakomybės,  privalo pranešti  kitai  Šaliai  raštu apie
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti
galimą  įsipareigojimų  įvykdymo  terminą.  Pranešimo  taip  pat  reikalaujama,  kai  išnyksta
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių
atsiradimo momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo pateiktas  pranešimas,  nuo pranešimo pateikimo
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

10 straipsnis. Sutarties galiojimas. Sutarties pasibaigimas 

10.1.  Sutartis įsigalioja  nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visų šia Sutartimi
prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo arba iki  Sutarties pasibaigimo Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ar kitomis Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

10.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia,
tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos
įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų
vykdymo. 

10.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios
su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.

10.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:



10.5.1.  kai  Tiekėjas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas,  sustabdo  ūkinę  veiklą  arba
Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška
situacija;

10.5.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – teisinis statusas, pobūdis ar valdymo
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

10.5.3. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;
10.5.4.  kai  Tiekėjas  nevykdo  kitų  savo  sutartinių  įsipareigojimų  ir  tai  yra  esminis

Sutarties pažeidimas.
10.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
10.6.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks

nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;
10.6.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojama;
10.7. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) dienų raštu praneša

kitai  Šaliai  apie  savo ketinimus  ir  nustato  ne trumpesnį  nei  3 (trijų)  dienų terminą  pranešime
nurodytiems  trūkumams  ištaisyti.  Jei  kaltoji  Šalis  per  pranešime  nurodytą  terminą  nepašalina
Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

10.8.  Nutraukiant  Sutartį,  Pirkėjas,  dalyvaujant  Tiekėjui  ar  jo  įgaliotiems  atstovams,
inventorizuoja pristatytą Įrangą ir parengia jos aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

10.9. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali  būti keičiamos, išskyrus tokias
sąlygas,  kurias  pakeitus  nebūtų  pažeisti  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. 

11. Kitos sąlygos

11.1.  Šiai  Sutarčiai  ir  visoms  iš  jos  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms  taikomi
Lietuvos  Respublikos  įstatymai  ir  kiti  norminiai  teisės  aktai.  Sutartis  sudaryta  ir  turi  būti
aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.2.  Pirkėjo  ir  Tiekėjo  vienas  kitam  siunčiami  pranešimai  turi  būti  raštiški.  Tokie
pranešimai turi būti siunčiami paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai (pasirašytinai). 

11.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį
apie tai pranešdama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šalis nesilaiko šio reikalavimo, ji
neturi  teisės  į  pretenziją,  jei  kitos  Šalies  veiksmai,  atlikti  remiantis  paskutiniais  žinomais  jai
duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos
duomenis.

11.4. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui viena Šalis
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas
per ne ilgesnį nei 20 (dvidešimties) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo
išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, kita šalis turi teisę kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą, apie tai raštu
informuodama kitą Sutarties šalį. 

11.5.  Nė viena  Šalis  neturi  teisės  perleisti  visų arba dalies  teisių  ir  pareigų pagal  šią
Sutartį jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.6. Sutartis keičiama bendru Šalių sutarimu. Visi Sutarties pakeitimai sudaromi raštu,
dviem egzemplioriais, ir tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.



11.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

11.8. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

11.9. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisės aktai.
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