
MAŽOS  VERTĖS  VIEŠOJO  PIRKIMO  „INTERNETO  TEIKIMO  SU  CENTRINIO
MARŠRUTIZATORIAUS NUOMA PASLAUGŲ  PIRKIMAS“  PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. 

Šiauliai 2022 m. kovo 15 d.

SPLIUS, UAB, toliau  vadinama Paslaugos teikėju,  atstovaujama generalinio  direktoriaus
Arymanto  Klapatausko,  veikiančio  pagal  Įmonės  nuostatus,  iš  vienos  pusės,  ir  Viešoji  įstaiga
Šiaulių  ilgalaikio  gydymo  ir  geriatrijos  centras,  toliau  vadinamas  Užsakovu,  atstovaujamas
direktorės  Ingos  Tamosinaitės,  veikiančios  pagal  Įstaigos  įstatus  –  iš  kitos  pusės,  toliau  abu
vadinami Šalimis, sudarėme šią pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pareikalavimą įsipareigoja teikti interneto paslaugas,

o Užsakovas apmokėti už suteiktas interneto paslaugas (toliau vadinama – Paslaugos). 
2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
2.1.1.Teikti kokybiškas interneto su centriniu maršrutizatoriumi paslaugas, nepriklausomai

nuo esamo įstaigoje naudojamų kompiuterių skaičiaus. Išrašant PVM sąskaitą-faktūrą, joje nurodyti
tą dieną Paslaugoms taikytiną PVM. 

2.1.2.  Už  suteiktas  interneto  paslaugas  pateikti  atskirą  nuo  kitų  teikiamų  paslaugų
tinkamai išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą;

2.1.3. Užtikrinti teikiamo interneto spartą iki 300/300Mbps (parsiuntimas/išsiuntimas). 
2.1.4. Pajungti internetą ir centrinį maršrutizatorių Užsakovui neatlygintinai, savo jėgomis,

medžiagomis ir įranga. 
2.1.5.  Paslaugą teikti  adresu:  Vilniaus  g.  125, Šiauliai,  VšĮ Šiaulių ilgalaikio  gydymo ir

geriatrijos centras. 
2.1.6.  Neriboti  Užsakovo internetu  parsisiunčiamo duomenų  kiekio.  Suteikti  nemokamai

išorinį IP adresą. 
2.1.7. Gedimus pašalinti ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo (8 – 17 val.) valandas nuo

gauto pranešimo apie gedimą. 
2.2.Užsakovas įsipareigoja:
2.2.1. Apmokėti už kokybiškai teikiamas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugos

teikėjo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. 
3. SUTARTIES KAINA
3.1. Maksimali šios sutarties kaina yra  957,60 Eur su PVM (devyni šimtai penkiasdešimt

septyni eurai, šešiasdešimt centų), kurią sudaro: 
Nr
.

Paslaugos pavadinimas Sutarties
terminas

Kaina Eur su
PVM  už  1

Paslaugos
kaina  Eur  su



mėn. mėn. PVM
1. Teikiama  interneto  paslauga

pagal planą „V300“
36 21,90 788,40

2. Centrinio  maršrutizatoriaus
nuoma

36 4,70 169,20

Iš viso Eur su PVM: 957,60

4. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
4.1.  Paslaugos  teikėjas  finansinius dokumentus  (PVM  sąskaitas  faktūras,  sąskaitas

faktūras,  kreditinius  ir  debetinius  dokumentus  bei  avansines  sąskaitas)  teikia  Užsakovui
naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė
pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu/). 

4.2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už teikiamas paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo
Pardavėjo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

4.3.  Paslaugų  kainos  nebus  perskaičiuojamos  pagal  bendrą  kainų lygio  kitimą,  paslaugų
grupių  kainų  pokyčius  bei  dėl  mokesčių  pasikeitimų,  išskyrus  PVM  tarifo  pasikeitimą.  Jeigu
pirkimo  sutarties  vykdymo  metu  pasikeičia  PVM  tarifas  (padidėja  arba  sumažėja),  teikiamų
paslaugų kainos atitinkamai didinamos arba mažinamos tiek, kiek pasikeis PVM tarifo dydis.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki  Šalys įvykdys  visus su ja

susijusius įsipareigojimus.
 4.2.  Interneto  teikimo paslaugos  prasideda  nuo 2022 m.  kovo 18 d.  00  val.  00  min.  ir
baigiasi 2025 m. kovo 17 d. 24 val. 00 min.

4.3. Jei Paslaugos teikėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai ar be
pagrindo nutraukia šią Sutartį, Paslaugos teikėjas moka Užsakovui baudą, kurios dydis sudaro 10
(dešimt)  procentų  bendros  Sutarties  kainos.  Paslaugos  teikėjo  mokėtina  bauda  gali  būti
išskaičiuojama  iš  Užsakovo  priklausančių  mokėjimų  Paslaugos  teikėjui  už  suteiktas  Paslaugas
sumos.

4.4. Jei Paslaugos teikėjas nepašalina teikiamų interneto paslaugų gedimų pagal Sutartyje
numatytą  terminą,  Paslaugos  teikėjas  moka  Užsakovui  0,02  (dvi  šimtosios)  procento  dydžio
delspinigius  nuo teikiamų Paslaugų per  mėnesį  vertės  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną.  Paslaugos
teikėjo Užsakovui mokėtini delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Paslaugos teikėjui priklausančių
mokėjimų Vykdytojui už suteiktas paslaugas sumos. 

4.5.  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  iš  anksto  prieš  10  (dešimt)  dienų  raštu  įspėjęs
Paslaugos  teikėją  nutraukti  Sutartį,  jei  Paslaugos  teikėjas  nepagrįstai  didina  Sutartyje  nurodytų
Paslaugų  kainas  arba  vengia  vykdyti  (netinkamai  vykdo  ar  nevykdo)  kitus  įsipareigojimus,
numatytus šioje Sutartyje. 

4.6.  Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  metu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus  tokias
sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebus pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas. 



4.7. Jei Užsakovas nevykdo Sutarties ar vykdo ją netinkamai, Paslaugos teikėjas turi teisę
nutraukti  Sutartį  apie  jos  nutraukimą  raštu  įspėjęs  Užsakovą prieš  30 (trisdešimt)  dienų.  Tokiu
atveju Paslaugos teikėjas privalo nurodyti konkrečias priežastis, dėl kurių yra nutraukiama Sutartis
ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

4.8. 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.

4.9.  Sutartis  sudaroma ir  pasirašoma lietuvių  kalba,  dviem egzemplioriais,  po  1  (vieną)
kiekvienai iš Šalių su priedu Nr.1.

 

PASLAUGŲ TEIKĖJAS UŽSAKOVAS

SPLIUS, UAB VšĮ Šiaulių ilgalaikio 
gydymo ir geriatrijos centras

Tilžės g. 74, LT-78140 Šiauliai Vilniaus g. 125, LT- 76354 Šiauliai
Į/k 145221538, PVM k. LT452215314 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT79 7180 0000 0346 7874 A/s LT16 7180 0000 0170 0407
AB bankas Šiaulių bankas, b. k. 71800 AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
Tel. 8 700 12101 Tel. 8 41 524037, faks. 8 41 524123
Generalinis direktorius Direktorė
Arymantas Klapauskas                         Inga Tamosinaitė
A. V. A. V.
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