
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:
1. Techninės  specifikacijos  lentelėje  nurodytas  prognozuojamas  enterinio  maisto

poreikis  12  mėn.  Sutarties  pratęsimas  nenumatomas.  Galimas  perkamų prekių  faktinio  kiekio
neatitikimas iki ± 40 proc. Prekės turi būti pristatomos kiekvieną darbo dieną, nepriklausomai nuo
atskiro užsakymo vertės.

2. Pristatytų maisto produktų galiojimo laikas turi būti likęs ne mažesnis nei pusė
viso galiojimo laiko. Laikas nustatomas pagal ant pakuotės nurodytą pagaminimo datą ir galiojimo
termino pabaigos datą.

3. Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.

4. Produkto siunta ir pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias ženklinimo
taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m. įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsk. Nr. 677.
Etiketėje  lietuvių  kalba  turi  būti  nurodyta:  produkto  pavadinimas,  trumpas  jo  apibūdinimas,
paruošimo  instrukcija,  sudėtis,  gamintojo  bei  tiekėjo  rekvizitai,  laikymo  sąlygos,  produkto
kokybiniai rodikliai (maistinė ir energinė vertė), įpakavimo neto masė (g), užrašas “Tinka vartoti
iki (data)”.

5. Tiekėjas  privalo  pateikti  gamintojo  kokybės  pažymėjimą  arba  lygiavertį
pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu pirmai
siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

6. Būtinos sąlygos:
Eil.
Nr.

Produkto pavadinimas Mato
vnt.

Prognozuo
ja-mas

kiekis per
12 mėn.

Būtinos sąlygos

1. Skystas  enterinis
mišinys  (1  ml  =  1-1,2
kcal)  su  padidintu
baltymų  kiekiu,
argininu ir cinku.

Vnt. 750,00 Skystas enterinis mišinys su padidintu
baltymų kiekiu, argininu ir cinku, skir-
tas  zondiniam maitinimui  pacientams
su  pragulomis,  sunkiai  gyjančiomis
žaizdomis. Reikalavimai:

1. Visavertis,  subalansuotas,  su
mikroelementais,  mineralinė-
mis  medžiagomis,  vitaminais,
praturtintas  argininu  (ne  ma-
žiau 0,85 g/100 ml), cinku (ne
mažiau nei 2 mg/100 ml),  tir-
piomis ir netirpiomis skaidulo-
mis. 

2. Pagamintas  sojos  ir  kazeino
baltymų pagrindu.

3. Enterinio mišinio energinė ver-
tė – 1 ml = 1-1,2 kcal. 

4. Baltymų kiekis  ne mažiau  nei
5,5 g/100 ml.

5. Beskonis, be gliuteno.
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6. Minkšta  laminuota  pakuotė
1000 ml. ± 50 ml

2. Skystas  enterinis
mišinys  (1  ml  =  1-1,2
kcal)  su  padidintu
baltymų  ir  skaidulų
kiekiu.

Vnt. 10,00 Skystas enterinis mišinys su padidintu
baltymų ir skaidulų kiekiu, skirtas gu-
linčių  pacientų  (sunkūs  neurologiniai
sutrikimai, taikomas palaikomasis gy-
dymas) zondiniam maitinimui.  Reika-
lavimai:

1. Visavertis,  subalansuotas,  su
mikroelementais,  mineralinė-
mis medžiagomis ir vitaminais.

2. Enterinio mišinio energinė ver-
tė – 1 ml = 1-1,2 kcal.

3. Sudėtyje yra Omega 3 ir Ome-
ga 6 riebalų rūgštys.

4. Baltymų  kiekis  -  ne  mažiau
kaip 5,5 g/100 ml.

5. Skaidulų  kiekis  –  ne  mažiau
kaip 2,0 g/100 ml. 

6. Osmoliariškumas  apie  325
mOSm/l).

7. Beskonis, be gliuteno.
8. 1000 ml dietinio mišinio pate-

nkina dienos mitybos poreikį.
9. Minkšta  laminuota  pakuotė

1000 ml. ± 50 ml
3. Specialiosios

medicininės  paskirties
baltymų milteliai.

Dėž. 90,00 Specialios  medicininės  paskirties
baltymų  milteliai,  skirtas  pacientams
padidėjusio  baltymų  poreikio
užtikrinimui. Reikalavimai:

1. Beskoniai,  koncentruoti
baltyminiai  milteliai,  gerai
tirpstantys  vandenyje,
nekeičiantys maisto ir skysčių,
į  kuriuos  dedami,  skonio  ir
kvapo.

2. Energinė  vertė  ne  mažiau  nei
300 kcal/ 100 g produkto.

3. Baltymų daugiau nei  90 proc.
visos  energinės  vertės  (ne
mažiau  nei  88  g/100  g
produkto).

4. Realizavimo terminai  turi  būti
ne  trumpesni  pusės  standarte
numatytų  realizacijos  terminų
baltyminiam maisto papildui.



5. Pakuotės dydis ne didesnis nei
300 g. 

4. Specialios  medicininės
paskirties  maisto  ir
skysčių tirštiklis.

Dėž. 10,00 Specialios  medicininės  paskirties
maisto ir skysčių tirštiklis su atsparu-
mo amilazei savybe. Maistiniu požiū-
riu  nevisavertis  maisto  produktas.
Skirtas  pacientų  su  disfagija  maitini-
mui  (skysčių  tirštinimui). Reikalavi-
mai:

1. Maisto ir skysčių tirštiklis gali
būti dedamas į šaltus ir karštus
gėrimus,  maitinimo  mišinius,
sriubas  ir  košės  pavidalo  pa-
tiekalus. 

2. Sutirštintą  patiekalą  turi  būti
galima pašildyti, atšaldyti arba
užšaldyti nepakeičiant jo kon-
sistencijos. 

3. Konsistenciją  turi  išlaikyti  ne
mažiau nei 2 val.

4. Pakuotės dydis ne didesnis nei
300 g.

5. Skystas  enterinis
mišinys  (1  ml  ne
mažiau  1,5  kcal)
vaikams

Vnt. 5,00 Skystas enterinis mišinys, skirtas vai-
kams  (nuo  1  iki  6  metų  arba  sve-
riantiems  8-20  kg),  sergant  ligomis,
susijusiomis  su  mitybos  būklės  pa-
blogėjimu. Reikalavimai:

1. Visavertis,  subalansuotas,  pra-
turtintas  DHA+EPA,  vita-
minais  ir  mineralinėmis  me-
džiagomis. Sudėtyje yra L-kar-
nitinas ir taurinas.

2. Enterinio mišinio energinė ver-
tė –  1 ml – ne mažiau nei 1,5
kcal.

3. Baltymų kiekis – ne mažiau nei
4 g/100 ml produkto.

4. Be gliuteno ir laktozės.
5. Minkšta  laminuota  pakuotė

500 ml. ± 50 ml.
6. Skystas  enterinis

mišinys (1 ml = 1 kcal)
normalizuojantis
glikemiją.

Vnt. 80,00 Skystas enterinis mišinys, normalizuo-
jantis  glikemiją,  skirtas  pacientams,
sergantiems  cukriniu  diabetu,  esant
gliukozės  tolerancijos  sutrikimui.
Reikalavimai:

1. Visavertis,  subalansuotas.  Su



padidintu antioksidantų kiekiu.
2. Enterinio mišinio energinė ver-

tė – 1 ml = 1 kcal.
3. Pagamintas  sojos  baltymų

pagrindu, kurių ne mažiau nei
4,3 g/100 ml produkto.

4. Turi didelį kiekį skaidulų kiekį
–1,5 g/100 ml.

5. Angliavandenių  –  ne  daugiau
nei 12 g/100 ml.

6. Be gliuteno ir laktozės.
7. Minkšta  laminuota  pakuotė

1000 ml. ± 50 ml
7. Geriamasis  specialios

paskirties  maisto
produktas  su  padidintu
energijos  ir  baltymų
kiekiu

Vnt. 5500,00 Geriamasis  specialios  paskirties
maisto produktas su padidintu energi-
jos ir baltymų kiekiu, skirtas onkologi-
nių pacientų mitybai gerinti. 
Reikalavimai:

1. Visavertis,  polimerinis,  hiper-
kalorinis (1 ml – ne mažiau nei
2 kcal).

2. Baltymų kiekis – ne mažiau nei
10 g/100 ml produkto.

3. Laktozės  mažiau  nei  ≤0,5  g/
100 ml.

4. Be maistinių medžiagų, be gli-
timo.

5. Įvairių skonių bei neutralaus
skonio.

6. Pakuotės dydis ne didesnis nei
200 ml.

8. Geriamasis  specialios
paskirties  maisto
produktas  su  padidintu
baltymų  ir  arginino
kiekiu.

Vnt. 50,00 Geriamasis  specialios  paskirties
maisto  produktas  su  padidintu
baltymų  ir  arginino  kiekiu,  skirtas
pacientams  su  įvairaus  laipsnio
mitybos  nepakankamumu  ir
pragulomis,  sunkiai  gyjančiomis
žaizdomis. 
Reikalavimai:

1.  Visavertis,  subalansuotas,  su
padidintu karotinoidų, vitaminų C
ir E, cinko kiekiu.
2. Hiperkaloringas (1 ml – ne ma-
žiau nei 1,2 kcal).
3. Baltymų kiekis – ne mažiau nei
9 g/100 ml produkto.



4. Arginino – ne mažiau nei 1,5 g.
5. Laktozės ne daugiau nei 0,5 g/
100 ml.
6.  Be  skaidulinių  medžiagų  ir
gliuteno. 
7. Įvairių skonių.
8. Pakuotės dydis ne didesnis nei
200 ml.

Pasiūlymų kainos:
1 pirkimo dalis

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Prelimi
narus 
poreikis
12 mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio 
suma be 
PVM

2 3 4 5 6=4x5
1.1. Skystas enterinis mišinys (1 ml = 1-
1,2 kcal) su padidintu baltymų kiekiu, 
argininu ir cinku
Nutrison ADV Cubison 1000ml (Nutricia)

Vnt. 750,00 6,67 5002,50

Iš viso Eur be PVM: 5002,50
PVM 21 proc.: 1050,53

Iš viso Eur su PVM: 6053,03
Viso Eur be PVM (žodžiais): penki tūkstančiai du eurai, penkiasdešimt centų.
Viso Eur su PVM (žodžiais): šeši tūkstančiai penkiasdešimt trys eurai, trys centai.

2 pirkimo dalis
Eil. 
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Prelimi
narus 
poreikis
12 mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
2.1. Skystas enterinis mišinys (1 ml = 

1-1,2 kcal) su padidintu baltymų ir 
skaidulų kiekiu
Nutrison Complete Multi Fibre 
1000ml (Nutricia)

Vnt. 10,00 5,07 50,70

Iš viso Eur be PVM: 50,70
PVM 21 proc.: 10,65

Iš viso Eur su PVM: 61,35
Viso Eur be PVM (žodžiais): penkiasdešimt eurų, septyniasdešimt centų.
Viso Eur su PVM (žodžiais): šešiasdešimt vienas euras, trisdešimt penki centai.



3 pirkimo dalis
Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Prelimi
narus 
poreikis
12 mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
3.1. Specialiosios  medicininės

paskirties baltymų milteliai
Protifar 90 225g (Nutricia)

Dėž. 90,00 8,99 809,10

Iš viso Eur be PVM: 809,10
PVM 21 proc.: 169,91

Iš viso Eur su PVM: 979,01
Viso Eur be PVM (žodžiais): aštuoni šimtai devyni eurai, dešimt centų.
Viso Eur su PVM (žodžiais): devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, vienas centas.

4 pirkimo dalis
Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Prelimi
narus 
poreikis
12 mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
4.1. Specialios  medicininės  paskirties

maisto ir skysčių tirštiklis
 Nutilis 300g (N. V. Nutricia, Olan-
dija)

Dėž. 10,00 8,94 89,40

Iš viso Eur be PVM: 89,40
PVM 21 proc.: 18,77

Iš viso Eur su PVM: 108,17
Viso Eur be PVM (žodžiais): aštuoniasdešimt devyni eurai, keturiasdešimt centų.
Viso Eur su PVM (žodžiais): vienas šimtas aštuoni eurai, septyniolika centų.

5 pirkimo dalis
Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Prelimi
narus 
poreikis
12 mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
5.1. Skystas enterinis mišinys (1 ml ne

mažiau 1,5 kcal) vaikams
Nutrini Energy Multi Fibre 500ml
sol. (Nutricia)

Vnt. 5,00 5,40 27,00

Iš viso Eur be PVM: 27,00
PVM 21 proc.: 5,67

Iš viso Eur su PVM: 32,67



Viso Eur be PVM (žodžiais): dvidešimt septyni eurai, nulis centų.
Viso Eur su PVM (žodžiais): trisdešimt du eurai, šešiasdešimt septyni centai.

6 pirkimo dalis
Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Prelimi
narus 
poreikis
12 mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
6.1. Skystas enterinis mišinys (1 ml = 1

kcal) normalizuojantis glikemiją
Nutrison  ADV  Diason  1000ml
(Nutricia)

Vnt. 80,00 6,66 532,80

Iš viso Eur be PVM: 532,80
PVM 21 proc.: 111,89

Iš viso Eur su PVM: 644,69
Viso Eur be PVM (žodžiais): penki šimtai trisdešimt du eurai,  aštuoniasdešimt centų.
Viso Eur su PVM (žodžiais): šeši šimtai keturiasdešimt keturi centai, šešiasdešimt devyni
centai.

7 pirkimo dalis
Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Prelimi
narus 
poreikis
12 mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
7.1. Geriamasis  specialios  paskirties

maisto  produktas  su  padidintu
energijos  ir  baltymų  kiekiu,  be
skaidulų
Nutridrink  protein  125ml  Nr.  4
(Nutricia)  Neutralaus  skonio,
galimi įvairūs skoniai)

Vnt. 5500,00 1,573 8651,50

Iš viso Eur be PVM: 8651,50
PVM 21 proc.: 1816,82

Iš viso Eur su PVM: 10468,32
Viso Eur be PVM (žodžiais): aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas euras, 
penkiasdešimt centų.
Viso  Eur su PVM (žodžiais):  dešimt tūkstančių keturi šimtai  šešiasdešimt aštuoni eurai,
trisdešimt du centai.

8 pirkimo dalis
Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Preliminarus 
poreikis 12 
mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso 
kiekio 
suma 
be 
PVM



1 2 3 4 5 6=4x5
9.1. Geriamasis  specialios  paskirties

maisto  produktas  su  padidintu
baltymų ir arginino kiekiu
Cubitan  braškių  skonio  200ml  N4
(N. V. Nutricia, Olandija)

Vnt. 50,00 1,75 87,50

Iš viso Eur be PVM: 87,50
PVM 21 proc.: 18,38

Iš viso Eur su PVM: 105,88
Viso Eur be PVM (žodžiais): aštuoniasdešimt septyni eurai, penkiasdešimt centų.
Viso Eur su PVM (žodžiais): vienas šimtas penki eurai, aštuoniasdešimt aštuoni centai.

PARDAVĖJAS: PIRKĖJAS:
UAB “LIMEDIKA” VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Erdvės g. 51, Ramučiai, LT-54464 Kauno raj. Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
PVM kodas LT340567716 į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT18 7044 0600 0309 5529 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas, b. k. 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. 8 37 320202, faks. 8 37 320 220 Tel. 8 41 524037, faks. 8 41 524123
Vaistininkė pardavimų vadybininkė Direktorė
Rasa Valiulienė Inga Tamosinaitė
A. V. A. V.



MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „ENTERINIO MAISTO PIRKIMAS“
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Šiauliai                                                                                         2021 m. birželio 16 d.

VšĮ  Šiaulių  ilgalaikio  gydymo  ir  geriatrijos  centras, juridinio  asmens  kodas
145378272,  kurio  registruota  buveinė  yra  Vilniaus  g.  125,  LT-776354,  Šiauliai,  Lietuvos
Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre, atstovaujamas direktorės Ingos Tamosinaitės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, iš vienos
pusės (toliau  - Pirkėjas), ir UAB Limedika, juridinio asmens kodas 134056779, kurio registruota
buveinė yra Erdvės g. 51,  Ramučiai,  LT-54464 Kauno raj.,  duomenys apie įmonę kaupiami ir
saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  vaistininkės  pardavimų
vadybininkės Rasos Valiulienės, veikiančios pagal įgaliojimą, iš kitos pusės (toliau  - Tiekėjas),
toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“,  o kiekvienas
atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1.  Pardavėjas  pagal  Pirkėjo  pareikalavimą  įsipareigoja  tiekti,  o  Pirkėjas  priimti  ir

apmokėti už šios sutarties priede Nr. 1 nurodytas prekes (toliau vadinama – Prekės). 
1.2. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų

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

Prekes Pirkėjui ir išrašant PVM sąskaitą-faktūrą, joje nurodyti Prekių pristatymo dieną Prekėms
taikytiną PVM; 

2.1.2.  Prekes  pristatyti  savo  transportu,  adresu  Vilniaus  g.  125,  Šiauliai,  VšĮ  Šiaulių
ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, pagal Pirkėjo pareikalavimą (užsakymą). 

2.1.3. Prekės turi būti pristatytos per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
2.1.4. Nedelsiant raštu informuoti Pirkėją, jei sutartyje nustatytais terminais Pirkėjui negali

pristatyti Prekių, nurodyti įsipareigojimų nevykdymo priežastis; 
2.1.5. Prekių pristatymo metu pateikti tinkamai išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą;
2.1.6.  Nedelsiant,  ne  vėliau  kaip  per  1  (vieną)  darbo  dieną  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.
2.2.3. Patikrinti  pristatytas Prekes Pardavėjo atstovo, pristačiusio prekes, akivaizdoje ir

priimti sprendimą dėl Prekių tinkamumo ir priėmimo.
3. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
3.1.   Pradinė  sutarties  pirkimo vertė  su   PVM yra  18453,11 Eur (aštuoniolika

tūkstančių  keturi  šimtai  penkiasdešimt  trys  eurai,  vienuolika  centų),
tame skaičiuje  PVM  3202,61  Eur  (trys  tūkstančiai  du šimtai  du eurai,  šešiasdešimt  vienas



centas). Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už paslaugas pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą.
Pirkėjas apmoka Tiekėjui  už suteiktas  paslaugas  pagal gautas  PVM sąskaitas faktūras  per 30
dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.  

3.2. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę. Subtiekėjas,
norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą  Užsakovui.  Tais  atvejais,  kai
subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė
sutartis  tarp Užsakovo, Tiekėjo  ir  jo subtiekėjo,  kurioje  aprašoma tiesioginio  atsiskaitymo su
subtiekėju  tvarka,  atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose  ir  subtiekimo  sutartyje  nustatytus
reikalavimus.

3.3. Sutarties kaina negali būti koreguojama dėl rizikos veiksnių, kuriuos pateikdamas
pasiūlymą turėjo  ir/ar  galėjo  įvertinti  Tiekėjas.  Į  kainą  turi  būti  įskaičiuotos  visos  išlaidos  ir
mokesčiai. 

3.4.  Sutartyje  numatyta  paslaugų kaina  negali  būti  didinama visą sutarties  galiojimo
laikotarpį,  išskyrus atvejus, kada sutarties kaina yra perskaičiuojama dėl pasikeitusių mokesčių.
Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

3.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis
(PVM).

3.4.2. pasikeitus PVM tarifo dydžiui, paslaugų kaina keičiama (mažinama ar didinama)
proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu.

3.5.  Perskaičiuotos  kainos  pradedamos  taikyti  nuo  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės
vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

3.6.  Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.
3.7. 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/).

4. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
4.1. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos

civiliniu  kodeksu  ir  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybėms  taisyklėmis“  (Žin., 1996, Nr.  68-1652 )  ir  atleidžiamos  nuo  atsakomybės  dėl
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybių buvimo laikotarpiu.

4.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią
sutartį  prisiimtų  įsipareigojimų,  privalo  nedelsdama  pranešti  apie  tai  kitai  šaliai.  Išnykus
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų
įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys įvykdys viena kitai

visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus. Prekių pirkimas – pardavimas pradedamas 2021 m.
birželio 18 d. ir vykdomas iki 2022 m. birželio 17 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

5.2.  Pirkėjui  sutarties  galiojimo  metu nenupirkus  100 (šimto)  procentų  sutarties  vertės,
sutartis  abipusiu rašytiniu Šalių  susitarimu gali  būti  pratęsiama ne ilgesniam kaip 24 (dvylikos)
mėnesių laikotarpiui iki Pirkėjas nupirks 100 (šimtą) procentų sutarties vertės.

5.3. Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu Šalių rašytiniu sutarimu.
5.4.  Jei  Pardavėjas  nevykdo  sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo  juos  netinkamai  ar  be

pagrindo nutraukia šią Sutartį, Pardavėjas moka Pirkėjui baudą, kurios dydis sudaro 10 (dešimt)

https://www.esaskaita.eu/


procentų bendros Sutarties kainos. Pardavėjo Pirkėjui mokėtina bauda gali būti išskaičiuojama iš
Pirkėjo priklausančių mokėjimų Pardavėjui už patiektas Prekes sumos. 

5.5.  Jei  Pardavėjas  vėluoja  pristatyti  Prekes  sutartyje  numatytais  terminais,  Pardavėjas
moka Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo nepatiektų prekių vertės už
kiekvieną  pavėluotą  dieną.  Pardavėjo  Pirkėjui  mokėtini  delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš
Pirkėjo priklausančių mokėjimų Pardavėjui už patiektas Prekes sumos.

5.6. 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.

5.7.  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. 

5.8. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos. 
5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. Sutartis sudaroma ir pasirašoma lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, po 1 (vieną)
kiekvienai iš Šalių su priedu Nr.2, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

PARDAVĖJAS: PIRKĖJAS:
UAB “LIMEDIKA” VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Erdvės g. 51, Ramučiai, LT-54464 Kauno raj. Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
PVM kodas LT340567716 į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT18 7044 0600 0309 5529 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas, b. k. 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. 8 37 320202, faks. 8 37 320 220 Tel. 8 41 524037, faks. 8 41 524123
Vaistininkė pardavimų vadybininkė Direktorė
Rasa Valiulienė Inga Tamosinaitė
A. V. A. V.
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