
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:
1. Paslaugos tiekėjas privalo būti užsiregistravęs atliekų tvarkytojų valstybės registre.
2.  Paslaugos  tiekėjas  privalo  turėti  teisę  vykdyti  rinkimo,  vežimo ir  šalinimo veiklas

specifikacijoje nurodytoms atliekoms, jei tokios teisės neturi, privalo pateikti sutartį dėl atliekų
naudojimo ar šalinimo su atliekų tvarkytoju, kuris tokias veiklas vykdo.

3. Paslaugos tiekėjas kiekvieno išvežimo metu formuoja lydraščius vieningoje gaminių ir
pakuočių sistemoje GPAIS ir juos tvirtina. 

4.  Paslauga  bus  laikoma  pilnai  suteikta  tik  tuomet,  kai  paslaugos  teikėjas  pateiks
dokumentą apie  atliekų perdavimą šias atliekas  apdorojančiai  įmonei  (kartu ir  sąskaitą  faktūrą
apmokėjimui).

5. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos visos su paslaugos teikimu susijusios išlaidos.
6. Nurodyti orientaciniai trijų metų atliekų kiekiai, kurie gali keistis, priklausomai nuo

susidariusios situacijos.

Eil.
Nr.  

Paslaugų/Prekių pavadinimai
Atliekų kodai

1. Infekuotų  atliekų,  aštrių  daiktų,
vienkartinių gaminių,  turėjusių sąlytį  su
krauju  ar  kitais  organizmo  sekretais
rinkimas, išvežimas ir tvarkymas

Atliekų kodas 18 01 03

2. Neinfekuotų aštrių daiktų (nenaudotų 
adatų, skalpelių, skutimosi peiliukų ir 
pan.) rinkimas, išvežimas ir šalinimas

Atliekų kodas 18 01 01 (išskyrus nurodytus 
18 01 03)

3. Neinfekuotos atliekos, kurių rinkimui ir 
šalinimui netaikomi specialūs 
reikalavimai, kad būtų išvengta 
infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso 
tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai 
drabužiai, vystyklai) rinkimas, išvežimas
ir šalinimas

Atliekų kodas 18 01 04

4. Farmacinių atliekų (naikintini vaistiniai 
preparatai, cheminės medžiagos) 
rinkimas, išvežimas ir šalinimas

Atliekų kodas 18 01 09

5. Cheminių medžiagų (ampulių stiklo 
tuščių buteliukai, kuriuose buvo 
medikamentai, laboratorijos reagentų 
atliekų ir kt.) rinkimas, išvežimas ir 
šalinimas

Atliekų kodas 18 01 07,  nenurodytos 18 01
06

6. Rentgeno nuotraukų rinkimas, išvežimas
ir šalinimas

Atliekų kodas 09 01 06

7. Rentgeno  nuotraukų  išvežimas  ir
tvarkymas

Atliekų kodas 09 01 08

Priedas Nr. 1 

prie 2021 m. lapkričio 30 d. 
sutarties Nr. 



8. Liuminescencinių, dienos šviesos lempų,
kuriose  yra  gyvsidabrio  rinkimas,
išvežimas ir šalinimas

Atliekų kodas 20 01 21

9. Polietileninių maišų tiekimas, ženklinti, 
geltoni, 30 l

-

10. Polietileninių maišų tiekimas, ženklinti, 
geltoni, 80 l

-

11. Polietileninių  maišų  tiekimas,  ženklinti,
geltoni, 140 l

-

12. Kartoninių dėžių tiekimas,  ne mažesnės
kaip 400x250x500 mm, su ženklinimu

-

Pasiūlymo kaina: 
Eil. 
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Prognozuoja
mas 
paslaugų ir 
prekių 
poreikis 36 
mėn. 

Mato 
vnt. 
kaina be 
PVM

Viso 
kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Infekuotų  atliekų,  aštrių  daiktų,

vienkartinių  gaminių,  turėjusių  sąlytį
su krauju ar kitais organizmo sekretais
rinkimas, išvežimas ir tvarkymas

Kg 14000 0,79 11060,00

2. Neinfekuotų aštrių daiktų (nenaudotų 
adatų, skalpelių, skutimosi peiliukų ir 
pan.) rinkimas, išvežimas ir šalinimas

Kg 30 0,79 23,70

3. Neinfekuotos atliekos, kurių rinkimui 
ir šalinimui netaikomi specialūs 
reikalavimai, kad būtų išvengta 
infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso 
tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai 
drabužiai, vystyklai) rinkimas, 
išvežimas ir šalinimas

Kg 40000 0,70 28000,00

4. Farmacinių atliekų (naikintini 
vaistiniai preparatai, cheminės 
medžiagos) rinkimas, išvežimas ir 
šalinimas

Kg 30 1,50 45,00

5. Cheminių medžiagų (ampulių stiklo 
tuščių buteliukai, kuriuose buvo 
medikamentai, laboratorijos reagentų 
atliekų ir kt.) rinkimas, išvežimas ir 
šalinimas

Kg 20 1,50 30,00

6. Rentgeno  nuotraukų  rinkimas,
išvežimas ir šalinimas 09 01 06

Kg 2 1,10 2,20

7. Rentgeno  nuotraukų  išvežimas  ir Kg 2 1,10 2,20



tvarkymas 09 01 08
8. Liuminescencinių,  dienos  šviesos

lempų,  kuriose  yra  gyvsidabrio
rinkimas, išvežimas ir šalinimas

Kg 39 2,00 78,00

9. Polietileninių maišų tiekimas, 
ženklinti, geltoni, 30 l

Vnt. 2150 0,15 322,50

10. Polietileninių maišų tiekimas, 
ženklinti, geltoni, 80 l

Vnt. 400 0,20 80,00

11. Polietileninių  maišų  tiekimas,
ženklinti, geltoni, 140 l

Vnt. 5540 0,30 1662,00

12. Kartoninių  dėžių  tiekimas,  ne
mažesnės  kaip  400x250x500 mm,  su
ženklinimu

Vnt. 3750 0,45 1687,50

Iš viso Eur be PVM: 42993,10
PVM 21 proc.: 9028,55

Iš viso Eur su PVM: 52021,65
Viso Eur be PVM (žodžiais): keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys 
eurai, dešimt centų
Viso Eur su PVM (žodžiais): penkiasdešimt du tūkstančiai dvidešimt vienas euras, šešiasdešimt
penki centai

TIEKĖJAS UŽSAKOVAS

UAB „AV investicija“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 
centras

P. Puzino g. 9, LT-35173 Panevėžys Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
Į/k 300114003, PVM – LT100002596414 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT91 7300 0101 2822 4367 LT62 7300 0101 3447 9546
AB „Swedbank“ bankas, kodas 73000 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel./faks. (8 45) 46 25 60 Tel. (8 41) 524 037, faks. (8 41) 524 123
E. p. avinvesticija@inbox.lt E. p. info@gerc.lt
Direktorė Direktorė
Aurelija Jačiauskaitė Inga Tamosinaitė

A. V.                                                                                             A. V. 



MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „MEDICININIŲ, PAVOJINGŲ ATLIEKŲ
RINKIMO, VEŽIMO IR ŠALINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS" PIRKIMO - PARDAVIMO 

SUTARTIS Nr.
Šiauliai     2021 m. lapkričio 30 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   -  Užsakovas),  ir  UAB  „AV  investicija“,  juridinio  asmens  kodas  300114003,  kurios
registruota buveinė yra P. Puzino g. 9, LT-35173 Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  direktorės  Aurelijos  Jačiauskaitės,
veikiančios pagal bendrovės nuostatus, iš kitos pusės (toliau  - Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo prekių
pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į įvykusio
VšĮ  Šiaulių ilgalaikio gydymo ir  geriatrijos  centro organizuoto viešojo pirkimo medicininių,  pavojingų
atliekų  rinkimo,  vežimo  ir  šalinimo  paslaugos pirkimo  (toliau  –  Pirkimas)  rezultatus  ir  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  nuostatomis,  kitais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais
viešuosius pirkimus bei aukščiau nurodyto pirkimo sąlygomis sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas, laimėjęs viešąjį pirkimą medicininių, pavojingų atliekų rinkimo,
vežimo  ir  šalinimo  paslaugoms (toliau  –  paslaugos)  teikti,  įsipareigoja  teikti  paslaugas,  o
Užsakovas priimti užsakytas paslaugas, nurodytas Sutarties priede Nr. 1.

1.2.  Paslaugų  kiekiai  yra  preliminarūs.  Užsakovas  neįsipareigoja  išpirkti  viso  paslaugų
kiekio. 

2. KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

2.1.  Maksimali Sutarties kaina su PVM yra  52021,65 Eur (penkiasdešimt du tūkstančiai
dvidešimt vienas  euras,  šešiasdešimt penki  centai,  tame skaičiuje  PVM  9028,55 Eur.  (devyni
tūkstančiai dvidešimt aštuoni eurai, penkiasdešimt penki centai).  Į kainą turi  būti  įskaičiuotos
visos išlaidos ir mokesčiai.  Užsakovas įsipareigoja apmokėti už paslaugas pavedimu į  Tiekėjo
atsiskaitomąją sąskaitą.  Užsakovas  apmoka Tiekėjui  už suteiktas  paslaugas pagal  gautas  PVM
sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.  

2.2.   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.

2.3.  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. 

2.4.   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:



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

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

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

2.6.  Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

3.1.  Atliekos vežamos pagal išankstinį užsakymą, kuris pateikiamas elektroniniu paštu. 
3.2. Paslaugos teikiamos šiuo adresu - Vilniaus g.125, LT-76354 Šiauliai.
3.3. Užsakovas pretenzijas dėl paslaugų kokybės privalo Tiekėjui pareikšti per 3 (tris) darbo

dienas. 
3.4.  Jeigu  paslaugų  tikrinimo  metu  tarp  šalių  kyla  ginčų,  nustatant  paslaugų  kokybės

neatitikimo ar  trūkumų priežastis,  bet  kurios  iš  šalių  nuožiūra  kviečiamas  paslaugų ekspertizę
atliekančios institucijos ekspertas. 

3.5.  Nustačius  suteiktų  paslaugų kokybės  neatitikimus,  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  iš
Tiekėjo per 2 (dvi) darbo dienas nuo pagrįstos pretenzijos gavimo dienos neatlygintinai pašalinti
trūkumus arba atlyginti Užsakovo turėtas išlaidas jiems pašalinti.

3.6. Paslaugos teikiamos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo
Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-
2721).

3.7. Tiekėjas turi teisę paslaugų atlikimui pasitelkti subtiekėjus (tuo atveju, jeigu jie buvo
nurodyti  pasiūlyme).  Pasiūlyme  yra  nurodyti  šie  subtiekėjai:  UAB  „Transeco“  ir  UAB
„Toksika“.   Pasiūlyme  nurodyto  subtiekėjo  keitimas  įmanomas  tik  suderinus  su  Užsakovu.
Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Užsakovui, taip pat tuo
atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų.  Užsakovui, dėl iškeltos bankroto bylos,
pradėtos  likvidavimo  procedūros  ir  pan.  padėties,  Tiekėjas  gali  pakeisti  subtiekėjus.  Sutarties
vykdymo metu apie tai jis turi informuoti Užsakovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki jo
pakeitimo, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu
su Tiekėju įformina protokolu susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kuris pasirašomas Užsakovo ir
Tiekėjo. Šie dokumentai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet,
jei  pasiūlyme  Tiekėjas  nurodo,  kad  ketina  pasitelkti  subtiekėją.  Jei  Tiekėjas  nenurodė  savo
pasiūlyme,  kad  pasitelks  subtiekėjus,  tokiu  atveju  jis  neturės  galimybės  pasitelkti  subtiekėjų
Sutarties vykdymo metu. Tiekėjas yra atsakingas už subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų
veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

3.8.  Tiekėjas,  perdavęs  atitinkamas  atliekas  apdorojančiai  įmonei,  ne  vėliau  kaip per  10
(dešimt) darbo dienų, privalo pateikti Užsakovui  atliekų perdavimo patvirtinantį dokumentą (pvz.,
sąskaitą faktūrą, atliekų perdavimo – priėmimo aktą, kuriuose turi būti nurodyta perduotų atliekų
rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data).

3.9.  Už  Tiekėjo  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymą  atsakingas/a
_______________________, tel. (8 45) 462 560, el. p. avinvesticija@inbox.lt .

3.10.  Už  Užsakovo   įsipareigojimų  vykdymo,  paslaugų  teikimo  terminų  laikymosi
koordinavimą  (organizavimą),  taip  pat  paslaugų  atitikties  pirkimo  sutartyje  numatytiems
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kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakinga Infekcijų kontrolės skyriaus specialisto
padėjėja Erika Poškienė, tel. (8 41) 524 047, el. p.: erika.poskiene@gerc.lt. 

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Jei Tiekėjas vėluoja suteikti paslaugas Sutartyje numatytais  terminais Užsakovas turi
teisę,  pradėti  skaičiuoti  0,02 %  dydžio  delspinigius  nuo laiku  nesuteiktų  paslaugų kainos  už
kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau
kaip 30 kalendorinių dienų, pradedant  skaičiuoti  nuo termino praleidimo dienos.  Praėjus Šalių
sutartam 30 dienų terminui ir Tiekėjui per šį terminą nesuteikus paslaugų Užsakovas pasinaudos
Sutarties 4.2. punkte numatyta bauda ir gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

4.2.  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo būdas  –  bauda.  Tiekėjui  neįvykdžius  ar  netinkamai
įvykdžius  Sutartyje  ar  jos  prieduose  nustatytų  įsipareigojimų  (suteiktos  Paslaugos  neatitinka
kokybinių ir kitų reikalavimų, nustatytų Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje, per Sutarties 4.1.
punkte numatytą  30 dienų terminą  nesuteiktos  paslaugos),  Paslaugos  teikėjas moka  Paslaugos
gavėjui 5 % dydžio baudą nuo nesuteiktų paslaugų sumos. 

4.3.  Delspinigių  ir  baudos  sumokėjimas  neatleidžia  Šalies  nuo  pareigos  įvykdyti  šia
Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

4.4.  Užsakovas,  uždelsęs  sumokėti  Sutarties  2.1.  punkte numatyta  tvarka,  įsipareigoja,
Tiekėjui pareikalavus, mokėti Tiekėjui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už
kiekvieną uždelstą dieną.

5. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

5.1.  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.

5.2. 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.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

6.1.  Sutartis  įsigalioja  nuo to momento,  kai  ją  pasirašo  abi  Sutarties  šalys  ir  galioja  iki
visiško  Šalių  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  įvykdymo  momento,  bet  ne  ilgiau  kaip  36  mėn.
(apmokėjimo terminas nėra įskaičiuotas). Numatoma paslaugų teikimo trukmė: paslaugos pagal
šią Sutartį pradedamos teikti nuo 2021 m. gruodžio 3 d. iki 2024 m. gruodžio 2 d. 

6.2.  Sutartis  gali  būti  nutraukta šalių  susitarimu arba vienašališkai  prieš  30 kalendorinių
dienų  pranešus apie tai kitai šaliai. Nutraukdamos sutartį, Šalys turi viena su kita atsiskaityti.

6.3.  Sutarties  sąlygos gali būti  keičiamos tik  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų įstatymo  89
straipsnio nuostatomis.

6.4. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį
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vykdys tik tokią teisę turintys asmen. 
6.5. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį

jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
6.6.  Sutartis  pasirašyta  dviem egzemplioriais,  turinčiais  vienodą  juridinę  galią,  po  vieną

Užsakovui ir Tiekėjui.
6.7. Sutarties dokumentai yra pati Sutartis ir jos priedas, kuris yra neatskiriama Sutarties

dalis. 
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AB „Swedbank“ bankas, kodas 73000 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
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E. p. avinvesticija@inbox.lt E. p. info@gerc.lt
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Aurelija Jačiauskaitė Inga Tamosinaitė

A. V. A. V.
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