
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. 

2022 m. kovo 24 d., Š iauliai

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, juridinio asmens kodas 245386220, atstovaujama direktore�s
Česlovos Špu� riene�s (toliau – Paslaugos teike� jas) ir  VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, juridinio
asmens kodas  145378272, atstovaujamas direktore�s  Ingos  Tamosinaite�s  (toliau –  Paslaugos  už*sakovas),  toliau
kartu vadinamos Šalimis, sudare�  s* ią sutartį:

1. Sutarties dalykas

      Šalys susitare�  de� l gydytojų specialistų konsultacinių paslaugų stacionare gydomiems pacientams atlikimo, de� l
patologijos (citopatologinių, biopsinių), mikrobiologinių tyrimų atlikimo (preliminarus sąras*as pridedamas). 

2. Šalių įsipareigojimai

2.1.  Paslaugos  už*sakovas  įsipareigoja  per  5  darbo  dienas  nuo  sutarties  pasiras*ymo  dienos  sumoke� ti
Paslaugos teike� jui 14,48 EUR (keturiolika EUR, 48 ct) su PVM sutarties administravimo mokestį, pinigus pervedant į
Paslaugos teike� jo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT34 7180 0000 0113 0305, AB Š iaulių bankas, banko kodas 71800.

2.2.  Paslaugos už*sakovas įsipareigoja į  vies*ąją įstaigą Respublikinę Š iaulių ligoninę tyrimų ir konsultacijų
atlikimui pacientus siųsti su tinkamai už*pildytais  medicininiais dokumentais.  

2.3. Paslaugos teike� jas įsipareigoja Paslaugos už*sakovui laiku ir kokybis*kai atlikti s* ioje sutartyje  nurodytus
tyrimus  ir  teikti  specialistų  konsultacijas  stacionare  gulintiems  ligoniams,  vesti  atliktų  tyrimų  ir  konsultacijų
apskaitą, pasibaigus me�nesiui, iki sekanc*io me�nesio 20 dienos pateikti Paslaugos už*sakovui sąskaitą apmoke� jimui,
nurodant   atliktų  tyrimų  skaic*ių  ir  sumą,  pagal  vies*osios  įstaigos  Respublikine�s  Š iaulių  ligonine�s  direktoriaus
įsakymais patvirtintus įkainius.

2.4. Už*  1-oje dalyje nurodytas paslaugas, kurių kainos ne�ra nustatytos vies*osios įstaigos Respublikine�s Š iaulių
ligonine�s generalinio direktoriaus įsakymais, atsiskaitoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „De� l Valstybe�s ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priež* iu� ros paslaugų
kainyno  patvirtinimo“   ir  jo  pakeitimais  patvirtintus  sveikatos  priež* iu� ros  paslaugų  kainyno  ir  jo  indeksavimo
įkainius. Už*  konsultacinių paslaugų teikimo metu sunaudotas medicinines pagalbos priemones Paslaugos už*sakovas
apmoka Paslaugos teike� jo įsigijimo kainomis. 

2.5.  Paslaugos už*sakovas, gavęs sąskaitą per 10 dienų apmoka Paslaugos teike� jui už*  1- oje dalyje nurodytas
suteiktas paslaugas.

3. Šalių atsakomybė

3.1. Šalys atsako už*  tinkamą s* ios sutarties įsipareigojimų vykdymą.
3.2. Visi ginc*ai, kilę is*  sutarties, sprendž* iami derybų keliu, o nesusitarus – LR įstatymų nustatyta tvarka.
3.3. Keic*iantis atliekamų tyrimų įkainiams, Paslaugos teike� jas pasilieka sau teisę keisti sutarties 2.4. punktą.

4. Sutarties galiojimas ir kitos sąlygos

4.1.  Šutartis įsigalioja ją pasiras* ius abiems sutarties Šalims bei Paslaugos už*sakovui sumoke� jus Paslaugos
teike� jui 2.1. punkte numatytą sutarties administravimo mokestį ir galioja  iki Šalys įvykdys viena kitai visus s*ioje
sutartyje numatytus įsipareigojimus. Paslaugos pradedamos teikti nuo 2022 m. kovo 29 d. iki 2023 m. kovo 28 d.

4.2. Šutartis gali bu� ti pakeista, papildyta ras*tis*ku abiejų Šalių susitarimu.
4.3. Šutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinc*iais egžemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties

Šaliai su priedu Nr.1 (technine specifikacija, pasiu� lymo kaina), kuris yra neatsiejama Šutarties dalis.

5. Šalių rekvizitai

  Paslaugos teikėjas:                   Paslaugos užsakovas:  
Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė
V. Kudirkos g. 99, LT-76231 Š iauliai
Tel. (8 41) 524 291, faks. (8 41) 524 295
Juridinio asmens kodas 245386220
A. s. LT34 7180 0000 0113 0305
AB Š iaulių bankas, banko kodas 71800
Direktore�
Česlova Špu� riene�_________________
                                                                   (paras*as)

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras
Vilniaus g. 125, LT-76354 Š iauliai
Tel. (8 41) 524 123
Juridinio asmens kodas 162730167
A. s. LT62 7300 0101 3447 9546
AB „Šwedbank“, b. k. 73000
Direktore�
Inga Tamosinaite�  _________________
                                                                     (paras*as)



A. V. A. V.



Sąlygos ir reikalavimai:
1. Paslaugos bus perkamos pagal  paslaugos už�sakovo poreikį.
2.  Paslaugos  už�sakovas  gali  pirkti  iki  70,00  procentų  sutarties  verte�s  kitų,  sutartyje

nenurodytų  gydytojų  specialistų  konsultacinių  paslaugų  stacionare  gydomiems  pacientams  ir
patologijos (citopatologiniai, biopsiniai), mikrobiologiniai tyrimų.

3.  Keic�iantis  Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministerijos nustatytoms asmens
sveikatos priež� iu( ros paslaugų bažine�mis kainomis bei  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro  1996 m.  kovo 26 d.  įsakymu Nr.  178 „De� l  Valstybe�s  ir  savivaldybių remiamų asmens
sveikatos  priež� iu( ros  paslaugų  kainyno  patvirtinimo“  ir  jo  pakeitimais  patvirtintiems  sveikatos
priež� iu( ros  paslaugų  kainyno  ir  jo  indeksavimo  įkainiams,  keic�iasi  is�  s� ioje  sutartyje  nustatytos
kainos ir įkainiai.

4. Sutarties kaina:
Eil. Nr. Produkto pavadinimas Mato 

vnt.
Prognožu
ojamas 
perkamų 
paslaugų 
kiekis 
per 12 
me�n. 

Įkainis 
Eur su 
PVM

Suma Eur
su PVM

1 2 3 4 5 6=4x5

1. Gydytojų specialistų konsultacijos (2004) Vnt. 100 20,00 2000,00
2. Gydytojo radiologo konsultacija (24001) Vnt. 10 24,00 240,00
3. Kru( tine�s ląstos rentgenoskopija (24002) Vnt. 20 4,88 97,60
4. Inkstų  fistule�s  kateterio  pakeitimas  (be

kateterio kainos (45052)
Vnt. 10 69,04 690,40

5. S> lapimo  pu( sle�s  kateterio  pakeitimas,
įskaitant skalavimą, kateterio fiksavimą ir
tvarstį (be kateterio kainos (45051)

Vnt. 10 52,56 525,60

6. S> lapimo  pu( sle�s  skalavimas  ir  instiliacija,
esant  įde� tam  nuolatiniam  kateteriui
(45013)

Vnt. 10 44,32 443,20

7. Inkstų echoskopinis tyrimas (28024) Vnt. 50 12,16 608,00
8. S> lapimo  pu( sle�s  ir  prostatos  echoskopinis

tyrimas (28025)
Vnt. 40 8,08 323,20

9. Pilvo ertme�s arba pleuros ertme�s punkcija
(6005)

Vnt. 10 32,72 327,20

10. Rentgeno tomografija  (24036) Vnt. 30 6,48 194,40
11. Moters  s� lapimo  pu( sle�s  kateterižacija  ir

nuolatinio  kateterio  įde� jimas,  taip  pat
intrauretrine�  lažerine�  terapija (45012)

Vnt. 1 119,52 119,52

12. Patologoanatominis  mirusio  ligonio
tyrimas  (autopsija)  be  papildomų
histocheminių,  imunohistocheminių,
biocheminių ir kitų tyrimų (30043) 

Vnt. 1 238,40 238,40

13. Aptarnavimo mokestis 14,48 14,48
Viso Eur su PVM: 5822,00
70,00 proc. kitų, sutartyje nenumatytų paslaugų ir tyrimų pirkimas Eur su PVM: 4075,40
Is�  viso Eur su PVM: 9897,40

Priedas Nr. 1 

prie 2022 m. kovo 24 d. 
sutarties Nr. 



Is�  viso  Eur  su  PVM:  devyni  tu( kstanc�iai  as�tuoni  s� imtai  devyniasdes�imt  septyni  eurai,
keturiasdes�imt centų.

  Paslaugos teikėjas:                 Paslaugos užsakovas: 
 

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė
V. Kudirkos g. 99, LT-76231 S> iauliai
Tel. (8 41) 524 291, faks. (8 41) 524 295
Juridinio asmens kodas 245386220
A. s. LT34 7180 0000 0113 0305
AB S> iaulių bankas, banko kodas 71800
Direktore�
Č>eslova S>pu( riene�_________________
                                                                   (paras�as)

A. V.

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras
Vilniaus g. 125, LT-76354 S> iauliai
Tel. (8 41) 524 123
Juridinio asmens kodas 162730167
A. s. LT62 7300 0101 3447 9546
AB „Swedbank“, b. k. 73000
Direktore�
Inga Tamosinaite�  _________________
                                                                     (paras�as)

A. V.
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