
Priedas Nr. 1 

prie 2022 m. kovo 29 d. 
sutarties Nr. 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:
Eil. 
Nr.

Preke�s pavadinimas Mat
o

vnt.

Perka
mas

kiekis

Bu� tinos sąlygos

1. Pilates kamuolys „Softgym“ 
arba lygiavertis 

Vnt. 10 23  cm   skersmens,  minks)tas,
neslystanc)io  pavirs) iaus  kamuolys.
Naudojamas  tempimo,  judesių
koordinacijos,  pusiausvyros,  je�gos  bei
gimnastikos  pratimams.  Pratimus
galima  atlikti  su  visis)kai,  arba  dalinai
pripu� stu  kamuoliu.  Maksimali
rekomenduojama  apkrova   80  kg.
Komplekte  yra  s) iaudelis  kamuoliui
pripu� sti ir pratimų bros)iu� ra.

2. Ž/ alia „Thera – band“ apvali 
elastine�  juosta su laikikliais 
arba lygiaverte�  

Vnt. 20 Ž/ alia – vidutinio tamprumo ir vidutinio 
pasipries) inimo,  60 cm ilgio apvali 
juosta, kurios galai tvirtai sujungti, kad 
sudarytų už)daro tipo kilpą, ir du minks)ti
ries)ų/c)iurnų laikikliai tvirtinami velcro 
juostele. Komplekte – pratimų plakatas. 

3. Raudona „Thera – band“ 
apvali elastine�  juosta su 
laikikliais arba lygiaverte�  

Vnt. 20 Raudona – didelio tamprumo, vidutinio
pasipries) inimo,  pradedantiems,  60  cm
ilgio  apvali  juosta,  kurios  galai  tvirtai
sujungti, kad sudarytų už)daro tipo kilpą,
ir  du  minks)ti  ries)ų/c)iurnų  laikikliai
tvirtinami  velcro juostele.  Komplekte  –
pratimų plakatas.

4. Me� lyna „Thera – band“ 
apvali elastine�  juosta su 
laikikliais, arba lygiaverte�  

Vnt. 20 Me�lyna  –  vidutinio  tamprumo  ir
vidutinio pasipries) inimo, paž)engusiems,
60  cm  ilgio  apvali  juosta,  kurios  galai
tvirtai  sujungti,  kad  sudarytų  už)daro
tipo  kilpą,  ir  du  minks)ti  ries)ų/c)iurnų
laikikliai  tvirtinami  velcro  juostele.
Komplekte – pratimų plakatas. 

5. Juoda „Thera – band“ apvali 
elastine�  juosta su laikikliais,
arba lygiaverte�  

Vnt. 10 Juoda  -  mažo  tamprumo  ir
didelio pasipriešinimo,
pažengusiems,  60  cm  ilgio  apvali
juosta,  kurios galai  tvirtai  sujungti,  kad



sudarytų už)daro tipo kilpą, ir du minks)ti
ries)ų/c)iurnų laikikliai greitai ir patogiai
tvirtinami velcro juostele.

6. Hantelis dengtas vinilu arba
lygiaverte medž) iaga 

Vnt. 4 Hantelis is) lietas is)  gelež) ies
(ketaus), dengtas  vinilu  arba  lygiaverte
medž) iaga. Patogi hantelio forma suteikia
didesnį komfortą  atliekant
pratimus. Pratimai  su  svarmenimis
teigiamai  veikia  rankų,  kru� tine�s  bei
nugaros raumenis. Svoris nuo 4.0 kg.

7. Thera-band svareliai-
apyranke�s arba lygiaverc)iai 
0,7-0,8 kg 

Vnt. 8 0,7 kg svorio svareliai, patogiai ir greitai
tvirtinami velcro arba lygiaverte juostele
(universalus  dydis).  Is)orine�  puse�
neoprenas  arba  lygiaverte,  vidine�  –
frotinis  audinys,  tode� l  gerai  sugeria
prakaitą, nedirgina odos.

8. Thera-band svareliai-
apyranke�s 0,9 -1,1 kg 

Vnt. 8 1,1 kg svorio svareliai, patogiai ir greitai
tvirtinami velcro arba lygiaverte juostele
(universalus  dydis).  Is)orine�  puse�
neoprenas  arba  lygiaverte,  vidine�  –
frotinis  audinys,  tode� l  gerai  sugeria
prakaitą, nedirgina odos.

9. Pasunkintas kamuolys 
Heavymed arba lygiavertis 

Vnt. 6 Neslystanc)io  pavirs) iaus.  Svoris  –  1  kg.
Skersmuo – 12 cm.

10. Dygliuotas masaž)o 
kamuoliukas
REFLEXBALL 6-7 cm arba 
lygiavertis 

Vnt. 6 Dygliuotas  masaž)o  kamuoliukas,  6  cm.
Be PVC ftalato. Be latekso. 

11. Dygliuotas masaž)o 
kamuoliukas 8-9 cm
REFLEXBALL arba 
lygiavertis

Vnt. 6 Dygliuotas masaž)o kamuoliukas, 8 cm 
skersmens. 
 Be PVC ftalato. Be latekso.

12. Masaž)o ž) iedas Aku Ring
arba lygiavertis 

Vnt. 10 Guminis,  minks)tas.  Skirtas  masaž)ui,
kinežiterapijai,  įvairaus  pobu� dž) io
pratimams  ir  ž)aidimams.  17  cm
skersmens.  Galima  pasirinkti  is)  s) ių
spalvų:  raudonos,  ž)alios,  me� lynos,
geltonos. 

13. Kamuoliukas rankai 
manks)tinti FREEBALL maxi 
arba lygiavertis 

Vnt. 8 Guminis,  tus)c)iaviduris,  mini
kamuoliukas. Skersmuo 50 mm. 

14. Minks)tas THERA-BAND 
manks)tos kamuoliukas arba
lygiavertis  

Vnt. 5 Minks)tas.  Skirtas  plas)takai,  pirs)tams  ir
dilbiui  stiprinti  bei  didinti  rankos
miklumą.  Pagamintas  is)  silikono,
malonus liesti, nepraranda savo formos.



15. Labai minks)tas THERA-
BAND manks)tos 
kamuoliukas arba 
lygiavertis 

Vnt. 5 Labai  minks)tas.  Skirtas  plas)takai,
pirs)tams  ir  dilbiui  stiprinti  bei  didinti
rankos miklumą. Pagamintas is)  silikono,
malonus liesti, nepraranda savo formos.

16. Vidutinio minks)tumo 
THERA-BAND manks)tos 
kamuoliukas arba 
lygiavertis 

Vnt. 5 Vidutinio  minks)tumo.  Skirtas  plas)takai,
pirs)tams  ir  dilbiui  stiprinti  bei  didinti
rankos miklumą. Pagamintas is)  silikono,
malonus liesti, nepraranda savo formos.

17. Vidutinio kietumo lankstus 
Thera-band rankos 
treniruoklis FLEXBAR arba 
lygiavertis 

Vnt. 5 Lankstus,  30  cm.  ilgio  treniruoklis,
vidutinio  kietumo,  naudojamas  sportui
ir reabilitacijai. Skirtas plas)takai, rankai,
pec)ių  juostai  stiprinti,  masaž)ui.  Turi
neslidų,  banguotą  pavirs) ių,  patogus
suimti.

18. Minks)tas Thera-band 
rankos treniruoklis 
FLEXBAR arba lygiavertis 

Vnt. 5 Lankstus,  30  cm.  ilgio  treniruoklis,
minks)tas,  naudojamas  sportui  ir
reabilitacijai.  Skirtas  plas)takai,  rankai,
pec)ių  juostai  stiprinti,  masaž)ui.  Turi
neslidų,  banguotą  pavirs) ių,  patogus
suimti.

19. Plas)takos sugriebimo 
treniruoklis 

Vnt. 2 Plas)takos ir  dilbio raumenims stiprinti.
Pasipries) inimas reguliuojamas nuo 5-20
kg.

20. Ž/ alias espanderinis rankos 
treniruoklis Digi-Flex arba 
lygiavertis 

Vnt. 3 Ž/ alias  (2,3kg/7,3kg),  vidutinio kietumo.
Skirtas  rankos,  plas)takos  ir  kiekvieno
pirs)to  manks)tinimui.  Nue�mus  juodą
guminį  antgalį  ir  už)de� jus  ant  kitos
treniruoklio  puse�s,  galima  manks)tinti
visą plas)taką.

21. Raudonas espanderinis 
rankos treniruoklis Digi-
Flex arba lygiaertis 

Vnt. 3 Raudonas (1,4 kg/4,5 kg) – minks)tesnis.
Skirtas  rankos,  plas)takos  ir  kiekvieno
pirs)to  manks)tinimui.  Nue�mus  juodą
guminį  antgalį  ir  už)de� jus  ant  kitos
treniruoklio  puse�s,  galima  manks)tinti
visą plas)taką.

22. Geltonas espanderinis 
rankos treniruoklis Digi-
Flex arba lygiavertis 

Vnt. 3 Geltonas  (0,7  kg/2,3  kg)
minks)c)iausias. Skirtas rankos,  plas)takos
ir  kiekvieno  pirs)to  manks)tinimui.
Nue�mus juodą guminį antgalį ir už)de� jus
ant  kitos  treniruoklio  puse�s,  galima
manks)tinti visą plas)taką.

23. Prilaikymo dirž)as – liemene�  
su dubens dirž)u, 1 dydis 

Vnt. 20 Skirtas  vež) ime� lyje  se�dinc)iam  ž)mogui,
kuris  de� l  nestabilios  virs)utine�s  ku� no
dalies  ar  protine�s  negalios,  negali
koordinuoti  savo  ku� no  pade�ties.



Prilaikymo  dirž)o  pagalba  vež) ime� lyje
se�dintis  ž)mogus  lengvai  fiksuojamas
prie  vež) ime� lio.  Prilaikymo  dirž)ai
paminks)tinti. Už)segami plastikine�mis ar
kitomis  lygiaverte�mis  sagtimis,
reguliuojamo ilgio.  Dydis  -  1  (ilgis  150
cm. 

24. Garantija 12 me�n. 

Pasiūlymo kaina: 

Eil. 
Nr.

Preke�s pavadinimas Mato 
vnt.

Perkamas 
kiekis

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso 
kiekio 
suma be
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Pilates kamuolys „Softgym“  

Art. Nr. 93.12, gamintojas 
Ledraplastic

Vnt. 10 4,38 43,80

2. Ž/ alia „Thera – band“ apvali elastine�  
juosta su laikikliais 
Art. Nr. 21432, gamintojas Hygenic 
Corporation/Thera band

Vnt. 20 11,984 239,68

3. Raudona „Thera – band“ apvali 
elastine�  juosta su laikikliais Art. Nr. 
21429, gamintojas Hygenic 
Corporation/Thera band

Vnt. 20 11,984 239,68

4. Me� lyna „Thera – band“ apvali 
elastine�  juosta su laikikliais 
Art. Nr. 21433, gamintojas Hygenic 
Corporation/Thera band

Vnt. 20 12,066 241,32

5. Juoda „Thera – band“ apvali elastine�  
juosta su laikikliais 
Art. Nr. 21434, gamintojas Hygenic 
Corporation/Thera band

Vnt. 10 12,066 120,66

6. Hantelis dengtas vinilu 
Art. Nr. 17-47-006, gamintojas 
Abisal

Vnt. 4 13,968 55,87

7. Thera-band svareliai-apyranke�s 0,7-
kg 

Vnt. 8 19,091 152,73



 Art. Nr. 25871, gamintojas Hygenic 
Corporation/Thera band

8. Thera-band svareliai-apyranke�s 1,1 
kg 
Art. Nr. 21432, gamintojas Hygenic 
Corporation/Thera band

Vnt. 8 20,826 166,61

9. Pasunkintas kamuolys Heavymed 
Art. Nr. 97.10, gamintojas 
Ledraplastic

Vnt. 6 8,678 52,07

10. Dygliuotas masaž)o kamuoliukas
REFLEXBALL 6 cm
Art. Nr. 97.10, gamintojas 
Ledraplastic

Vnt. 6 1,818 10,91

11. Dygliuotas masaž)o kamuoliukas
REFLEXBALL 8 
Art. Nr. 97.57, gamintojas 
Ledraplastic

Vnt. 6 3,058 18,35

12. Masaž)o ž) iedas Aku Ring
Art. Nr. 97.49, gamintojas 
Ledraplastic

Vnt. 10 4,132 41,32

13. Kamuoliukas rankai manks)tinti 
FREEBALL maxi 
Art. Nr. 80.14, gamintojas 
Ledraplastic

Vnt. 8 1,735 13,88

14. Minks)tas THERA-BAND manks)tos 
kamuoliukas 
Art. Nr. 26030, gamintojas Hygenic 
Corporation/Thera band

Vnt. 5 9,834 49,17

15. Labai minks)tas THERA-BAND 
manks)tos kamuoliukas 
Art. Nr. 26020, gamintojas Hygenic 
Corporation/Thera band

Vnt. 5 9,834 49,17

16. Vidutinio minks)tumo THERA-BAND 
manks)tos kamuoliukas 
Art. Nr. 26040, gamintojas Hygenic 
Corporation/Thera band

Vnt. 5 9,834 49,17

17. Vidutinio kietumo lankstus Thera-
band rankos treniruoklis FLEXBAR 
Art. Nr. 26040, gamintojas Hygenic 
Corporation/Thera band

Vnt. 5 12,644 63,22

18. Minks)tas Thera-band rankos 
treniruoklis FLEXBAR 
Art. Nr. 26030, gamintojas Hygenic 
Corporation/Thera band

Vnt. 5 12,148 60,74

19. Plas)takos sugriebimo treniruoklis Vnt. 2 12,81 25,62



Art. Nr. 162.100, gamintojas Sissel
20. Ž/ alias espanderinis rankos 

treniruoklis Digi-Flex 
Art. Nr. 02-010104, gamintojas 
Fabrication Enterprises/MVS in 
Motion

Vnt. 3 16,941 50,82

21. Raudonas espanderinis rankos 
treniruoklis Digi-Flex 
Art. Nr. 02-010103, gamintojas 
Fabrication Enterprises/MVS in 
Motion

Vnt. 3 16,941 50,82

22. Geltonas espanderinis rankos 
treniruoklis Digi-Flex 
Art. Nr. 02-010102, gamintojas 
Fabrication Enterprises/MVS in 
Motion

Vnt. 3 16,943 50,83

23. Prilaikymo dirž)as – liemene�  su 
dubens dirž)u, 1 dydis 
Art. Nr. AD14, gamintojas Shanae 
Servicios Geriatricos L.S.U

Vnt. 20 33,058 661,16

Viso Eur be PVM: 2507,60
PVM 21 proc.: 526,60

Viso Eur su PVM: 3034,20
Viso Eur be PVM (ž)odž) iais): du tu� kstanc)iai penki s) imtai septyni eurai, s)es) iasdes)imt centų.
Viso Eur su PVM (ž)odž) iais): trys tu� kstanc)iai trisdes)imt keturi eurai, dvides)imt centų.

PARDAVEM JAS PIRKEM JAS
UAB "Teida" Vs)Į S/ iaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Puodž) ių g. 4-1, LT-44288 Kaunas Vilniaus g. 125, 76354 S/ iauliai
Į. k. 134310131, PVM – LT343101314 Į/k 145378272, ne PVM moke� tojas
A/s LT97 7300 0100 0226 3648 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB „Swedbank“, b. k. 73000 AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. 8 37 323576, faks. 8 37 226576 Tel. 8 41 524037
Direktore� Direktore�
Edita Ž/ elviene�                                      Inga Tamosinaite�
A. V.  A. V.



MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „FIZINĖS TERAPIJOS PRIEMONIŲ  PIRKIMAS 2“
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS 

Nr. 

S/ iauliai     2022 m. kovo 29 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  UAB  „Teida“, juridinio  asmens  kodas
134310131, kurios registruota buveine�  yra Puodž) ių g. 4-1, LT-44288 Kaunas, duomenys apie
įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,  atstovaujama
direktore�s  Editos  Ž/ elviene�s,  veikianc)ios  įmone�s  pagal  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 už)  s) ios sutarties priede Nr. 1 nurodytas prekes (toliau vadinama – Preke�s). 
1.2. Pirkimas yra vienkartinis, Pirke� jas įsipareigoja is)pirkti visą prekių kiekį. 
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 savo transportu, adresu Vilniaus g. 125, S/ iauliai, Vs)Į S/ iaulių
ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, pagal Pirke� jo pareikalavimą (už)sakymą).

2.1.3.  Prekes  pristatyti  ne  ve� liau  kaip  per  60  (s)es) iasdes)imt)  dienų  nuo  sutarties
įsigaliojimo.

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

2.1.5. Prekių pristatymo metu pateikti tinkamai is)ras)ytą PVM sąskaitą-faktu� rą;
2.1.6. Nedelsiant, ne ve� liau kaip per 10 (des)imt) darbo dienį nuo Pirke� jo pretenžijos

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,  elektroninio  rys) io  priemone�mis)  ar  ž)odž) iu  (telefonu)  pateikti

Pardave� jui už)sakymą de� l Prekių pristatymo; 
2.2.2 100,00 proc. nupirkti 1 apklausos sąlygų priede nurodytas prekes. 
2.2.3. Priimti su Pardave� jo atstovu suderintu laiku Pardave� jo pristatytas kokybis)kas

prekes.
2.2.4. Patikrinti pristatytas Prekes Pardave� jo atstovo, pristac)iusio prekes, akivaiždoje

ir priimti sprendimą de� l Prekių tinkamumo ir prie�mimo.



3. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
3.1. Pradine�  Sutarties kaina su PVM yra  3034,20 Eur (trys tu� kstanc)iai trisdes)imt

keturi eurai, dvides)imt centų), be PVM – 2507,60 Eur (du tu� kstanc)iai penki s) imtai septyni
eurai,  dvides)imt  centų).  Pirke� jas  įsipareigoja  apmoke� ti  už)  paslaugas pavedimu į  Tieke� jo
atsiskaitomąją sąskaitą. Pirke� jas apmoka Tieke� jui už)  suteiktas paslaugas pagal gautas PVM
sąskaitas faktu� ras per 30 dienų nuo sąskaitos faktu� ros gavimo dienos.  

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

3.3.  Sutarties  kaina  negali  bu� ti  koreguojama  de� l  rižikos  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  dydž) iui,  paslaugų  kaina  keic)iama  (maž) inama  ar
didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydž) 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  atleidž) 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 bet ne ilgiau kaip 3 me�nesius nuo sutarties
pasiras)ymo. Preke�s turi bu� ti pristatytos Pirke� jui ne ve� liau kaip per 60 dienų nuo pirkimo –
pardavimo sutarties pasiras)ymo. 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 už)  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 dydž) io delspinigius nuo nepatiektų
prekių verte�s už)  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 už)  patiektas Prekes sumos.

5.4.  Pretenžijos  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 priež)astis, de� l kurių yra nutraukiama Sutartis
ir pateikti tai patvirtinanc)ius įrodymus.

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

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

PARDAVEM JAS PIRKEM JAS
UAB "Teida" Vs)Į S/ iaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Puodž) ių g. 4-1, LT-44288 Kaunas Vilniaus g. 125, 76354 S/ iauliai
Į. k. 134310131, PVM – LT343101314 Į/k 145378272, ne PVM moke� tojas
A/s LT97 7300 0100 0226 3648 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB „Swedbank“, b. k. 73000 AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. 8 37 323576, faks. 8 37 226576 Tel. 8 41 524037
Direktore� Direktore�
Edita Ž/ elviene�                                      Inga Tamosinaite�
A. V.  A. V.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ
(GERC), Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai, LT-
76354 Šiauliai, Lietuva (2022-03-30 16:34:29)

Dokumento pavadinimas (antraštė) Teida, UAB Sutartis Fizinės terapijos priemonės 2

Dokumento rūšys -

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-03-29 Nr. GS-52

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Inga Tamosinaitė, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-29 15:38:51 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-C

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-03-29 15:39:24 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-09-25 19:41:37–2024-09-23 23:59:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos EDITA ŽELVIENĖ, Direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-30 09:10:27 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-26 13:36:28–2023-11-26 13:36:28

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.6.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-
03-30 16:34:29)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas

2022-03-30 16:34:29 atspausdino Arvydas
Urbonavičius

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


