
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:

1. Technine	s specifikacijos lentele	 je nurodytas prognozuojamas duonos ir
pyrago gaminių poreikis  12 me	n.  Perkanc�ioji  organizacija įsipareigoja
nupirkti ne maz� iau 50 proc.

2. Sutartis sudaroma 12 me	n.
3. Duonos ir pyrago gaminius pristatyti ne maz� iau kaip 3 kartus per sa-

vaitę, nuo 7:00 iki 8:00 val. ryto.
4. Duonos  ir  pyrago  kepiniai  turi  atitikti  Duonos  ir  pyrago  kepinių  apibūdinimo,

gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 "Dėl
Duonos ir  pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos, prekinio pateikimo techninio
reglamento  ir  Miltinės konditerijos  gaminių  apibūdinimo,  gamybos ir  prekinio
pateikimo techninio reglamento patvirtinimo", nustatytus reikalavimus.

5. Tieke	 jas garantuoja, kad vykdydamas Sutartį laikysis 2011 m. spalio 25
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011, Lie-
tuvos Respublikos higienos normoje HN 15:2005 „Maisto higiena“, Lie-
tuvos Respublikos higienos normoje HN 119:2014 „Maisto produktų
z�enklinimas“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019
m. rugpju; c�io 20 d. įsakyme Nr. V-1000 „De	 l pacientų maitinimo organi-
zavimo asmens sveikatos priez� iu; ros įstaigose tvarkos apras�o  patvir-
tinimo“ bei kituose teise	s aktuose, reglamentuojanc�iuose maisto saugą,
higieną, gabenimą ir maisto produktų z�enklinimą, nustatytų reikalavi-
mų. Pasikeitus reglamentuojantiems teise	s aktams, jų pakeitimai ir (ar)
papildymai galioja Sutarc�iai be atskiro S>alių susitarimo.

6. Suformuotoje  siuntoje  tiek atskirai  supakuotas  produktas,  tiek kiek-
viena tara turi bu; ti paz�enklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi bu; ti
nurodyta:  gamintojo  bei  tieke	 jo  rekvizitai,  produkto  pavadinimas,
produkto kokybiniai rodikliai, 100 g maistine	  (baltymai, riebalai, ang-
liavandeniai, skaidulos) verte	  (g) ir energetine	  verte	  kcal ar kJ, laikymo
sąlygos,  informacija apie kilme	s  vietą,  taros ar įpakavimo neto mase	
(kg), uz�ras�as “Tinka vartoti iki (data)”. 

Eil. 
Nr.

Produkto 
pavadinimas

Mato 
vnt.

Prognoz
uojamas 
kiekis 
per 12 
me	n.

Bu; tinos sąlygos

1 2 3 4 5
1. Batonas  mielinis

pjautinis  (su  viso
gru; do miltais)

Kg 1350,00 Batonas  bu; dingos  formos,  pjaustytas
rieke	mis,  fasuotas  ir  pakuotas  gamintojo
pasirinktu  bu; du.  Is�keptas  is�  kvietinių

Priedas Nr. 1 

prie 2022 m. kovo 28 d. 
sutarties Nr. 



miltų (ne maz� iau kaip 50 proc.  kvietinių
405 ar 550 tipo miltų, kurių glitimo kiekis
ne  z�emesnis  kaip  „D“  mais�ytų  su  viso
gru; do miltais), be pieno ir jo produktų. Be
pride	tų  hidrintų  ar  is�  dalies  hidrintų
riebalų,  be  konservantų,  be  daz� iklių,  be
saldiklių, be kvapiųjų medz� iagų.
Be  draudžiamų  maisto  priedų.*
Leistinas ligonių maitinimui.
Cukraus kiekis ne didesnis nei 5 g/100g;
Druskos kiekis ne didesnis nei 1 g/100g;
Skaidulinių medz� iagų kiekis ne maz�esnis
nei 5 g/100g. 
Išfasavimas - ne daugiau 0.7 kg
Galiojimas - ne maz� iau 4 paros (-ų).
Atitinka  2019  m.  rugpjūčio  20  d.
sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymu
Nr. V-1000 patvirtinto „Pacientų maitin-
imo  organizavimo  asmens  sveikatos
priežiūros  įstaigose  tvarkos  aprašo”
reikalavimus.

2. S>viesi  kvietinių  ir
ruginių miltų duona

Kg. 1400,00 Is�kepta  is�  kvietinių  ir  ruginių  miltų
(ruginių  miltų ne  maz� iau kaip 30 proc.),
mais�ytų su viso gru; do miltais, gali bu; ti su
kmynais arba be jų. S>viesi duona bu; dingos
formos,  pjaustyta  rieke	mis,  fasuota  ir
pakuota  gamintojo  pasirinktu  bu; du.  Be
pride	tų  hidrintų  ar  is�  dalies  hidrintų
riebalų,  be  konservantų,  be  daz� iklių,  be
saldiklių. 
Be  draudžiamų  maisto  priedų.*
Leistinas ligonių maitinimui.
Cukraus kiekis ne didesnis nei 5 g/100g;
Druskos kiekis ne didesnis nei 1 g/100g;
Skaidulinių medz� iagų kiekis ne maz�esnis
nei 5 g/100g. 
Išfasavimas - ne daugiau 1 kg.
Galiojimas - ne maz� iau 5 paros (-ų).
Atitinka  2019  m.  rugpjūčio  20  d.
sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymu
Nr. V-1000 patvirtinto „Pacientų maitin-
imo  organizavimo  asmens  sveikatos
priežiūros  įstaigose  tvarkos  aprašo”
reikalavimus.



3. Rugine	  duona Kg. 1400,00 Juoda  duona,  kepama  su  kmynais.  Is�
ruginių  (ne  maz� iau kaip 30 proc.  sausos
produkto  mase	s  sudaro  viso  gru; do
ruginiai  miltai)  ir  kvietinių  miltų.
Bu; dingos  formos,  pjaustyta  rieke	mis,
fasuota  ir  pakuota  gamintojo  pasirinktu
bu; du.  Be  pride	tų  hidrintų  ar  is�  dalies
hidrintų  riebalų,  be  konservantų,  be
daz� iklių, be saldiklių. 
Be  draudžiamų  maisto  priedų*.
Leistinas ligonių maitinimui.
Cukraus kiekis ne didesnis nei 5 g/100 g;
Druskos  kiekis  ne  didesnis  nei  1,2
g/100g;  Skaidulinių  medz� iagų  kiekis  ne
maz�esnis nei 6 g/100g.
Išfasavimas - ne daugiau 1 kg
Galiojimas - ne maz� iau 5 paros (-ų)
Atitinka  2019  m.  rugpjūčio  20  d.
sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymu
Nr. V-1000 patvirtinto „Pacientų maitin-
imo  organizavimo  asmens  sveikatos
priežiūros  įstaigose  tvarkos  aprašo”
reikalavimus.

4. Ku; c�iukai Kg. 20,00 Is�  kvietinių miltų (ne maz� iau kaip 50 proc.
kvietinių 405 ar 550 tipo miltų, o glitimo
kiekis  ne  z�emesnis  kaip  „D“)  su
aguonomis,  labai  smulkus  ovalo  formos
pyrago  kepinys.  Fasuotas  ir  pakuotas
gamintojo  pasirinktu  bu; du.  Be
konservantų,  be  hidrintų  ar  is�  dalies
hidrintų riebalų.
Cukraus kiekis ne didesnis nei 16 g/100g,
Druskos kiekis ne didesnis nei 1 g/100g. 
Produktų sude	 tyje ne	ra GMO dalių. 
Be  draudžiamų  maisto  priedų*.
Leistinas ligonių maitinimui.
Sveriami.
Galiojimas - ne maz� iau 14 paros (-ų)
Atitinka  2019  m.  rugpjūčio  20  d.
sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymu
Nr. V-1000 patvirtinto „Pacientų maitin-
imo  organizavimo  asmens  sveikatos
priežiūros  įstaigose  tvarkos  aprašo”
reikalavimus.



*MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI PACIENTAMS MAITINTI
TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS

1. Dažikliai:
1.1.   E 102 tartrazinas;
1.2.   E 104 chinolino geltonasis;
1.3.   E 110 saule	 lydz� io geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S;
1.4.   E 120 kos�enilis, karmino ru; gs�tis, karminas;
1.5.   E 122 azorubinas, karmosinas;
1.6.   E 123 amarantas;
1.7.   E 124 ponso 4R, kos�enilis raudonasis A;
1.8.   E 127 eritrozinas;
1.9.   E 129 alura raudonasis AC;
1.10. E 131 patentuotas me	 lynasis V;
1.11. E 132 indigotinas, indigokarminas;
1.12. E 133 briliantinis me	 lynasis FCF;
1.13. E 142 z�aliasis S;
1.14. E 151 briliantinis juodasis BN;
1.15. E 155 rudasis HT;
1.16. E 180 litolrubinas BK.
2. Konservantai ir antioksidantai:
2.1. E 200 sorbo ru; gs�tis;
2.2. E 202 kalio sorbatas;
2.3. E 203 kalcio sorbatas;
2.4. E 210 benzenkarboksiru; gs�tis;
2.5. E 211 natrio benzoatas;
2.6. E 212 kalio benzoatas;
2.7. E 213 kalcio benzoatas;
2.8. E 220 228 sieros dioksidas ir sulfitai.
3. Saldikliai:
3.1.   E 950 acesulfamas K;
3.2.   E 951 aspartamas;
3.3.   E 952 ciklamatai;
3.4.   E 954 sacharinai;
3.5.   E 955 sukraloze	 ;
3.6.   E 957 taumatinas;
3.7.   E 959 neohesperidinas DC;
3.8.   E 960 steviolio glikozidai;
3.9.   E 961 neotamas;
3.10. E 962 aspartamo-acesulfamo druska;
3.11. E 969 advantamas.
4. Aromato ir skonio stiprikliai: 
4.1.   E 620 glutamo ru; gs�tis;
4.2.   E 621 mononatrioglutamatas;
4.3.   E 622 monokalioglutamatas;



4.4.   E 623 kalcio glutamatas;
4.5.   E 624 monoamonioglutamatas;
4.6.   E 625 magnio glutamatas;
4.7.   E 626 guanilo ru; gs�tis;
4.8.   E 627 dinatrioguanilatas;
4.9.   E 628 dikalioguanilatas;
4.10. E 629 kalcio guanilatas;
4.11. E 630 inozino ru; gs�tis;
4.12. E 631 dinatrioinozinatas;
4.13. E 632 dikalioinozinatas;
4.14. E 633 kalcio inozinatas;
4.15. E 634 kalcio5´-ribonukleotidai;
4.16. E 635 dinatrio5´-ribonukleotidai. 

Pasiūlymo kaina: 
Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas Mato 
vnt.

Prognozu
ojama 
apimtis 
per 12 
me	n.

Mato 
vnt. 
kaina 
Eur be 
PVM

Viso kiekio 
kaina Eur 
be PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Batonas mielinis pjautinis (su viso gru; -

do miltais)
Sėlenų batonas, Radvilškių kaimo 
kepykla, UAB 

Kg 1350,00 1,10 1485,00

2. S>viesi kvietinių ir ruginių miltų duona 
Balta duona su saulėgrąžomis, 
Radvilškių kaimo kepykla, UAB

Kg 1400,00 0,95 1330,00

3. Rugine	  duona
Kaimiška duona, Radvilškių kaimo 
kepykla, UAB

Kg 1400,00 0,95 1330,00

4. Kūčiukai
Radvilškių kaimo kepykla, UAB

Kg 20,00 3,25 65,00

Viso Eur be PVM 4210,00
PVM 21 proc. 884,10

Iš viso Eur su PVM 5094,10
Is�  viso Eur be PVM (z�odz� iais): keturi tu; kstanc�iai du s� imtai des� imt eurų, nulis centų
Is�  viso Eur su PVM (z�odz� iais): penki tu; kstanc�iai devyniasdes�imt keturi eurai, des� imt centų

PARDAVEO JAS PIRKEO JAS
"Radvilis�kių kaimo kepykla“, UAB Vs�Į S> iaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras



Truskavos g. 12, Linkauc�iai, LT- 38281 Paneve	z� io r. Vilniaus g. 125, LT-76354 S> iauliai
Į. k. 168952477, PVM kodas LT689524716 Į/k  145378272,  ne  PVM
moke	tojas
A/s LT98 7044 0600 0275 4104 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas, b. k. 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000
Mob. tel. 8 687 30 226 Tel. (8 41) 524 037
El. p. info@radviliskiai.lt   El. p. info  @gerc.lt   
Direktore	 Direktore	
Audrone	  Kisieliene	                                      Inga Tamosinaite	  
A. V.  A. V.

mailto:info@gerc.lt
mailto:info@radviliskiai.lt


MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „DUONOS IR PYRAGO GAMINIŲ PIRKIMAS“ PIRKIMO
- PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 

S> iauliai            2022 m. kovo 28 d.

VšĮ  Šiaulių  ilgalaikio  gydymo  ir  geriatrijos  centras, juridinio  asmens  kodas
145378272,  kurio  registruota  buveine	  yra  Vilniaus  g.  125,  LT-776354,  S> iauliai,  Lietuvos
Respublika,  duomenys  apie  įstaigą  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių
asmenų  registre,  atstovaujamas  direktore	s  Ingos  Tamosinaite	s,  veikianc�ios  pagal  įstaigos
įstatus, is�  vienos puse	s (toliau  -  Pirke	 jas),  ir Radviliškių kaimo kepykla, UAB, juridinio
asmens kodas  168952477,  kurio  registruota  buveine	  yra  Truskavos g.  12,  Linkauc�iai,  LT-
38281  Paneve	z� io  r.,  duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos
juridinių asmenų registre,  atstovaujama direktore	s  Audrone	s  Kiseliene	s,  veikianc�ios  pagal
įmone	s nuostatus, is�  kitos puse	s (toliau  - Tieke	 jas), toliau kartu s� ioje vies�ojo prekių pirkimo–
pardavimo sutartyje vadinami „S>alimis“, o kiekvienas atskirai – „S>alimi“, sudare	me s� ią sutartį
(toliau – Sutartis): 

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Pardave	 jas pagal Pirke	 jo pareikalavimą įsipareigoja tiekti, o Pirke	 jas priimti ir

apmoke	 ti uz�  s� ios sutarties priede Nr. 1 nurodytas prekes (toliau vadinama – Preke	s). 
1.2.  Pirke	 jas  neįsipareigoja is�pirkti  viso prekių kieko,  gaminiai  bus perkami pagal

įstaigos poreikį. 
2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.Pardavėjas įsipareigoja:
2.1.1.Tiekti  tik  kokybis�kas  Prekes  kainomis,  nurodytomis  Sutarties  priede  Nr.1.

Pristatant Prekes Pirke	 jui ir is�ras�ant PVM sąskaitą-faktu; rą, joje nurodyti Prekių pristatymo
dieną Preke	ms taikytiną PVM; 

2.1.2. Prekes pristatyti 3 kartus per savaitę, nepriklausomai nuo atskiro uz�sakymo
verte	s. Preke	s turi bu; ti pristatomos nuo 7:00 iki 8:00 val. ryto.

2.1.3. Prekes pristatyti savo transportu, adresu Vilniaus g. 125, S> iauliai, Vs�Į S> iaulių
ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, pagal Pirke	 jo pareikalavimą (uz�sakymą).

2.1.4.  Prekes  pristatyti  ne  ve	 liau  kaip  per  2  (dvi)  darbo  dienas  nuo  pateikto
uz�sakymo.

2.1.5. Nedelsiant ras�tu informuoti Pirke	 ją, jei sutartyje nustatytais terminais Pirke	 jui
negali pristatyti Prekių, nurodyti įsipareigojimų nevykdymo priez�astis; 

2.1.6. Prekių pristatymo metu pateikti tinkamai is�ras�ytą PVM sąskaitą-faktu; rą;
2.1.7.  Nedelsiant,  ne  ve	 liau  kaip  per  3  (tris)  valandas  nuo  Pirke	 jo  pretenzijos

pateikimo  momento, pakeisti nekokybis�kas, s� ios Sutarties ir jos prieduose nustatytų sąlygų
neatitinkanc�ias Prekes kokybis�komis Preke	mis, atlyginti de	 l to Pirke	 jo patirtus nuostolius.  

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:
2.2.1. Ras�tu (pas�tu ar elektroninio rys� io priemone	mis), ar z�odz� iu (telefonu) pateikti

Pardave	 jui uz�sakymą de	 l Prekių pristatymo;
2.2.2. Priimti su Pardave	 jo atstovu suderintu laiku Pardave	 jo pristatytas kokybis�kas

prekes.
2.2.3. Patikrinti pristatytas Prekes Pardave	 jo atstovo, pristac�iusio prekes, akivaizdoje

ir priimti sprendimą de	 l Prekių tinkamumo ir prie	mimo.



3. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
3.1.  Maksimali  Sutarties  kaina  su  PVM  yra  5094,10 Eur  (penki  tu; kstanc�iai

devyniasdes�imt keturi eurai, des� imt centų), be PVM – 4210,00 Eur (keturi tu; kstanc�iai du
s�imtai des� imt eurų, nulis centų). Pirke	 jas įsipareigoja apmoke	 ti uz�  paslaugas pavedimu į
Tieke	 jo  atsiskaitomąją  sąskaitą.  Pirke	 jas  apmoka  Tieke	 jui  uz�  suteiktas  paslaugas  pagal
gautas PVM sąskaitas faktu; ras per 30 dienų nuo sąskaitos faktu; ros gavimo dienos.  

3.2.  Uz�sakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtieke	 jais  galimybę.
Subtieke	 jas, nore	damas pasinaudoti tokia galimybe, ras�tu pateikia pras�ymą Uz�sakovui. Tais
atvejais, kai subtieke	 jas is�reis�kia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi
bu; ti  sudaroma tris�ale	  sutartis  tarp Uz�sakovo,  Tieke	 jo  ir  jo  subtieke	 jo,  kurioje apras�oma
tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtieke	 ju  tvarka,  atsiz�velgiant  į  pirkimo  dokumentuose  ir
subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.3.  Sutarties  kaina  negali  bu; ti  koreguojama  de	 l  rizikos  veiksnių,  kuriuos
pateikdamas pasiu; lymą ture	 jo ir/ar gale	 jo įvertinti Tieke	 jas. Į kainą turi bu; ti įskaic�iuotos
visos is�laidos ir mokesc�iai. 

3.4. Sutartyje numatyta paslaugų kaina negali bu; ti didinama visą sutarties galiojimo
laikotarpį,   is�skyrus  atvejus,  kada  sutarties  kaina  yra  perskaic�iuojama  de	 l  pasikeitusių
mokesc�ių. Sutarties kaina de	 l pasikeitusių mokesc�ių bus perskaic�iuojama tokia tvarka:

3.4.1.  mokestis,  kuriam  pasikeitus  bus  perskaic�iuojama  kaina:  pride	tine	s  verte	s
mokestis (PVM).

3.4.2.  pasikeitus  PVM  tarifo  dydz� iui,  paslaugų  kaina  keic�iama  (maz� inama  ar
didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydz� iu.

3.5. Perskaic�iuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pride	tine	s
verte	s mokesc�io įstatyme, kuriuo keic�iasi s� io mokesc�io tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo
dienos.

3.6.  Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.
3.7.Pardave	 jas  finansinius dokumentus (PVM sąskaitas faktu; ras, sąskaitas faktu; ras,

kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas) teikia Pirke	 jui naudodamasis
elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektronine	s paslaugos „E. sąskaita“ svetaine	  pasiekiama
adresu https://www.esaskaita.eu/).

4.NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
4.1.  Atsiradus  nenugalimos  je	gos  aplinkybe	ms,  S>alys  vadovaujasi  Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu ir „Atleidimo nuo atsakomybe	s esant nenugalimos je	gos (force
majeure)  aplinkybe	ms  taisykle	mis“  (Ž> in., 1996, Nr.  68-1652 )  ir  atleidz� iamos  nuo
atsakomybe	s  de	 l  sutartinių  įsipareigojimų nevykdymo  ar  netinkamo  vykdymo  aplinkybių
buvimo laikotarpiu.

4.2. S>alis, kuri de	 l nenugalimos je	gos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal
s� ią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranes�ti apie tai kitai s�aliai. Is�nykus
nenugalimos  je	gos  (force  majeure)  aplinkybe	ms,  s�alis,  negale	 jusi  vykdyti  pagal  s� ią  sutartį
prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranes�ti kitai S>aliai apie nurodytų aplinkybių
is�nykimą.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasiras�ymo dienos ir galioja iki S>alys įvykdys viena kitai

visus s� ioje sutartyje numatytus įsipareigojimus.  Prekių pirkimas - pardavimas pradedamas
2022  m.  balandz� io  1  d.  ir  vykdomas  iki  2023  m.  kovo  31  d.  Sutarties  pratęsimas
nenumatomas.

https://www.esaskaita.eu/


5.2. Jei Pardave	 jas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai ar be
pagrindo  nutraukia  s� ią  Sutartį,  Pardave	 jas  moka  Pirke	 jui  baudą,  kurios  dydis  sudaro  10
(des�imt)  procentų bendros  Sutarties  kainos.  Pardave	 jo  Pirke	 jui  moke	tina  bauda  gali  bu; ti
is�skaic�iuojama is�  Pirke	 jo priklausanc�ių moke	 jimų Pardave	 jui uz�  patiektas Prekes sumos.

5.3.  Jei  Pardave	 jas  ve	 luoja  pristatyti  Prekes  sutartyje  numatytais  terminais,
Pardave	 jas moka Pirke	 jui 0,02 (dvi s� imtosios) procento dydz� io delspinigius nuo nepatiektų
prekių verte	s uz�  kiekvieną pave	 luotą dieną. Pardave	 jo Pirke	 jui moke	 tini delspinigiai gali bu; ti
is�skaic�iuojami is�  Pirke	 jo priklausanc�ių moke	 jimų Pardave	 jui uz�  patiektas Prekes sumos.

5.4.  Pretenzijos  Pardave	 jui  de	 l  Prekių  kokybe	s  ar  patiektų  Prekių  tru; kumo
Pardave	 jui turi bu; ti pareiks�tos priimant Prekes, o jei patiektos Preke	s turi pasle	ptų tru; kumų
ar defektų – ne ve	 liau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Prekių pristatymo dienos, bet
ne ve	 liau, nei vadovaujantis protingumo kriterijumi, s� ie tru; kumai ture	 jo paais�ke	 ti.

5.5. Pirke	 jas turi teisę vienas�alis�kai is�  anksto pries�  10 (des�imt) dienų ras�tu įspe	 jęs
Pardave	 ją  nutraukti  Sutartį,  jei  Pardave	 jas  nepagrįstai  didina  Sutartyje  nurodytų  Prekių
kainas arba vengia vykdyti (netinkamai vykdo ar nevykdo) kitus įsipareigojimus, numatytus
s� ioje Sutartyje. 

5.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali bu; ti keic�iamos. 
5.7.  Jei  Pirke	 jas  nevykdo  Sutarties  ar  vykdo  ją  netinkamai,  Pardave	 jas  turi  teisę

nutraukti Sutartį apie jos nutraukimą ras�tu įspe	 jęs Pirke	 ją pries�  30 (trisdes�imt) dienų. Tokiu
atveju Pardave	 jas privalo nurodyti konkrec�ias priez�astis, de	 l kurių yra nutraukiama Sutartis
ir pateikti tai patvirtinanc�ius įrodymus.

5.8.  Ginc�ai,  kilę  de	 l  s� ios  Sutarties  vykdymo,  sprendz� iami  S>alių  susitarimu,  o
nepavykus jų is�spręsti per 10 (des�imt) dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos – LR įstatymų
numatyta tvarka kreipiantis su ies�kiniu į teismą.

5.9.  Sutartis  sudaroma  ir  pasiras�oma  lietuvių  kalba,  dviem  egzemplioriais,  po  1
(vieną) kiekvienai is�  S> alių su priedu Nr.1 (technine specifikacija, pasiu; lymo kaina), kuris yra
neatsiejama Sutarties dalis.

PARDAVEO JAS PIRKEO JAS
"Radvilis�kių kaimo kepykla“, UAB Vs�Į S> iaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Truskavos g. 12, Linkauc�iai, LT- 38281 Paneve	z� io r. Vilniaus g. 125, LT-76354 S> iauliai
Į. k. 168952477, PVM kodas LT689524716 Į/k  145378272,  ne  PVM
moke	tojas
A/s LT98 7044 0600 0275 4104 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB SEB bankas, b. k. 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000
Mob. tel. 8 687 30 226 Tel. (8 41) 524 037
El. p. info@radviliskiai.lt   El. p. info  @gerc.lt   
Direktore	 Direktore	
Audrone	  Kisieliene	                                      Inga Tamosinaite	  
A. V.  A. V.
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