
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Reikalavimai ir sąlygos:

Eil.
Nr.  

Prekės pavadinimas
Būtinos sąlygos

1.  Tualetinis popierius Reljefinis, perforuotas pagamintas iš 
pirminės bei antrinės žaliavos mišinio, 
dviejų sluoksnių, be šerdies. Ritinėlyje 
ne ,mažiau 110 m. Ritinėlio plotis ne 
daugiau 14 cm., skersmuo ne daugiau 15 
cm. Popieriaus baltumas 90 (+/- 10)⁒. 
Popieriaus traukimas iš rulono vidurio, 
ištraukiant šerdį. Vidinis šerdies skersmuo 
nedaugiau 4,5 cm. Šerdis turi būti lengvai 
paimama ir greitai ištraukiama. Popieriaus 
ritinėlis turėti „Ecolabel“ arba lygiavertį 
ekologinį ženklą.  Tiekėjas sutarties 
vykdymo laikotarpiu suteikia galimybę 
pirkėjui, neatlygintinai naudotis, 
pasirinktinai vieno ar dviejų tualetinio 
popieriaus ritinėlių dozatoriais (ne 
mažiau 30 vnt.)

2. Rankšluostinis rankų popierius 
rulonais

Ruloninis rankų popierius 1 sluoksnio, iš 
antrinės žaliavos mišinio, perforuotas 
lapeliais. Traukiamas lapelis plyšta po vieną 
servetėlę. Servetėlės traukiamos iš ritinio 
centro, ištraukus šerdį Tinkamas uždaram, 
servetėlės nuo vandens purslų apsaugančiam
dozatoriui. Rulone ne mažiau 850 lapelių ir 
na mažiau 300 metrų. Lapelių matmenys: 35
cm ilgis, 19 cm plotis. (Dydžiai gali svyruoti
+/- 2 cm). Sluoksnio gramatūra 28 g/m² +/- 
2 gr. Tiekėjas sutarties vykdymo 
laikotarpiu suteikia galimybę pirkėjui, 
neatlygintinai naudotis, popierinių 
rankšluosčių rulonais dozatoriais (ne 
mažiau 60 vnt.)

3. Rankšluosčiai lapeliais Perdirbtas plaušas, vieno sluoksnio, 
rankšluosčių-servetėlių kiekis pakelyje apie 
160 vnt., rankšluosčio matmenys: išskleistos
servetėlės matmenys apie 210x320 mm 
Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu 
suteikia galimybę pirkėjui, neatlygintinai 
naudotis, popieriaus dozatoriais (ne 

1 priedas 
prie 2022 m. kovo 14 d. sutarties
Nr. 



mažiau 10 vnt.)

Pasiūlymo kaina: 
Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas Mato 
vnt.

Prognozuo
jama 
pirkimo 
apimtis per
12 mėn.

Mato 
vnt. 
kaina 
Eur be 
PVM

Viso 
kiekio 
kaina Eur 
be PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Tualetinis popierius

Gamintojas UAB „Essity Lithuania“
Lapelis 725400,00 0,0024 1740,96

2. Rankšluostinis rankų popierius rulonais
Gamintojas UAB „Essity Lithuania“

Lapelis 737020,00 0,0041 3021,78

3. Vienkartiniai rankšluosčiai lapeliais 
Gamintojas UAB „Essity Lithuania“

Lapelis 361000,00 0,0052 1877,20

Viso Eur be PVM 6639,94
PVM 21 proc. 1394,39

Iš viso Eur su PVM 8034,33
Iš viso Eur be PVM: šeši tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai, devyniasdešimt keturi 
centai. 
Iš viso Eur su PVM: aštuoni tūkstančiai trisdešimt keturi eurai, trisdešimt trys centai. 
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VIEŠOJO PIRKIMO „TUALETINIO POPIERIAUS, VIENKARTINIŲ RANK-
ŠLUOSČIŲ PIRKIMAS“  

Šiauliai 2022 m. kovo 14 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  vyriausiosios  finansininkės  Gintarės  Pocės,  veikiančios  pagal  įstaigos
įsakymą,  iš  vienos  pusės  (toliau   -  Pirkėjas),  ir  Officeday,  UAB  juridinio  asmens  kodas
124931353, kurios registruota buveinė yra  Ukmergės g. 250, LT-06120 Vilnius, duomenys apie
įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama įgalioto
atstovo Pauliaus Barono  , veikiančio pagal įmonės 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. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kieko, prekės bus perkamos pagal įstaigos

poreikį. 
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. Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pateikto užsakymo.
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  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. Maksimali Sutarties kaina su PVM yra  8034,33 Eur (aštuoni tūkstančiai trisdešimt

keturi  eurai,  trisdešimt  trys  centai),  be  PVM  yra  6639,94   Eur  (šeši  tūkstančiai  šeši  šimtai
trisdešimt  devyni  eurai,  devyniasdešimt  keturi  centai).  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  2022 m.
balandžio 1 d. ir vykdomas iki 2024 m. kovo 31 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

5.2.  Jei  Pardavėjas  nevykdo  sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo  juos  netinkamai  ar  be
pagrindo nutraukia šią Sutartį, Pardavėjas moka Pirkėjui baudą, kurios dydis sudaro 10 (dešimt)
procentų bendros Sutarties kainos. Pardavėjo Pirkėjui mokėtina bauda gali būti išskaičiuojama iš
Pirkėjo priklausančių mokėjimų Pardavėjui už patiektas Prekes sumos.

5.3.  Jei  Pardavėjas  vėluoja  pristatyti  Prekes  sutartyje  numatytais  terminais,  Pardavėjas
moka Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo nepatiektų prekių vertės už

https://www.esaskaita.eu/


kiekvieną  pavėluotą  dieną.  Pardavėjo  Pirkėjui  mokėtini  delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš
Pirkėjo priklausančių mokėjimų Pardavėjui už patiektas Prekes sumos.

5.4. 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.

5.5.  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. 

5.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos. 
5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. Sutartis sudaroma ir pasirašoma lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, po 1 (vieną)
kiekvienai iš Šalių su priedu Nr.1 (technine specifikacija, pasiūlymo kaina), kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.
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