
*Į  kainą  turi  būti  įskaičiuota  PVM,  kiti  mokesčiai  bei  visos  kitos  išlaidos,
būtinos sutarčiai tinkamai vykdyti. Tieke� jas turi nurodyti kainą Eur su PVM, kai tieke� jas
yra PVM moke�tojas, arba Eur be PVM, jei tieke� jas yra ne PVM moke�tojas (nurodomas juridinis
pagrindas, kuriuo vadovaujantis tieke� jas ne�ra PVM moke� tojas).  

4. Š! iame pasiu" lyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:**
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapis

** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. 
Tieke� jui  nenurodž, ius,  kokia  informacija  yra  konfidenciali,  laikoma,  kad

konfidencialios informacijos pasiu" lyme ne�ra. Atkreipiame de�mesį, kad, vadovaujantis Vies,ųjų
pirkimų  įstatymo  86  str.  9  dalimi,  Perkanc,ioji  organižacija  laime� jusio  dalyvio  pasiu" lymą,
sudarytą  pirkimo  sutartį,  preliminariąją  sutartį  ir  s,ių  sutarc,ių  pakeitimus,  is,skyrus
informaciją,  kurios  atskleidimas  pries,tarautų  informacijos  ir  duomenų  apsaugą
reguliuojantiems  teise�s  aktams  arba  visuomene�s  interesams,  paž,eistų  teise� tus  konkretaus
tieke� jo komercinius interesus arba ture� tų neigiamą poveikį tieke� jų konkurencijai,  ne ve� liau
kaip  per  15  dienų  nuo  pirkimo  sutarties  ar  preliminariosios  sutarties  sudarymo  ar  jų
pakeitimo, bet ne ve� liau kaip iki pirmojo moke� jimo pagal jį pradž, ios Vies,ųjų pirkimų tarnybos
nustatyta  tvarka  turi  paskelbti  Centrine� je  vies,ųjų  pirkimų  informacine� je  sistemoje,  tode� l
pras,ome ais,kiai nurodyti, kurios pasiu" lymo dalys yra konfidencialios. 

Atkreipiame  Jūsų  dėmesį,  kad  remiantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  20  str.  2
dalimi ir Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, siūlomi įkainiai (prekės vieneto kainos)
negali būti laikoma konfidencialia informacija,  todėl viešinant sutartis ir pasiūlymus
CVP IS jie privalo būti paviešinti kartu su kita nekonfidencialia sutarties/ pasiūlymo
informacija.  Nuoroda,  kad  visas  pateiktas  pasiūlymas  yra  konfidenciali  informacija,
negalima.

5. Kartu su pasiu" lymu pateikiami s, ie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių
skaic,ius

Pasiu" lymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
_______________________________________________________________________________
(Tiekėjo  arba  jo  įgalioto  asmens  pareigų  pavadinimas)                 (Parašas)
(Vardas, pavardė)



Priedas Nr. 1 

prie 2022 m. kovo 25 d. 
sutarties Nr. 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:
Eil. Nr. Preke�s

pavadinimas
Mat

o
vnt.

Perka
mas

kiekis

Bu" tinos sąlygos

1. Grikių luks,tų
pagalve�
dubens
srities
pragulų
profilaktikai  
/  su
higieniniu
už,valkalu

Vnt. 24 Dedama  gulinc,iam  ligoniui  po  dubeniu  siekiant
sumaž, inti  spaudimą  kryž,kaulio  srityje  ir  taip
is,vengti pragulų, o turintiems pragulų – lengviau jas
gydyti.  Matmenys:  skersmuo  40  (±2cm.)
cm. Už,valkalas nepers, lampantis, bet pralaidus orui.
Nue�mus  už,valkalą  galima  skalbti  iki  95°
temperatu" roje.  Pagalve� le�s  savybe�s:  puikiai
praleidž, ia orą.
Už,tikrina pakankamą kraujo apytaką
Pagalve�s viduje natu" ralu" s grikių luks,tai
Už,valkalas  pagamintas  is,  orui  pralaidž, ios,  tac,iau
skysc,iui nepralaidž, ios medž, iagos
Už,valkalas  pasiu" tas  taip,  kad  grikių  luks,tai
pasiskirsto tolygiai ir nesukrenta.

2. Pagalve� le�  
kulnų 
pragulų 
profilaktikai 
porolonine�  

Vnt. 24 Pagalve� le�  kulnų pragulų profilaktikai pagaminta is,  
auks,tos kokybe�s porolono arba lygiaverte�s medž, ia-
gos. Pagalve� le�  tinka visiems ligoniams, apimtis reg-
uliuojama lipniomis juostele�mis. Pagalve� le�s už,val-
kalas: kve�puojantis, nepers, lampantis, antibakteri-
nis.

3. Grikių luks,tų
pagalve� le�s 
kulnų 
apsaugai

Vnt. 24 Š! ios pagalve� le�s skirtos kulnų pragulų profilaktikai.
Pagalve� le�s  tinka visiems ligoniams,  nes jų apimtis
reguliuojama  lipniomis,  velcro  arba  lygiaverte�s
medž, iagos juostele�mis. Norint dar labiau sumaž, inti
pagalve� le�s apimtį, galima dalį grikių luks,tų nupilti.
Dedamos  ant  c,iurnų,  kad  kulnai  nesispaustų  į
c,iuž, inio pavirs, ių ir bu" tų s, iek tiek pakelti.  Nue�mus
už,valkalus galima skalbti 40° temperatu" roje.
Pagalve� lių savybe�s: sumaž, ina kulnų spaudimą į 
lovos pavirs, ių; už,tikrina pakankamą kraujo apy-
taką;  padeda is,vengti pragulų ir jas gydyti; puikiai 
praleidž, ia orą. Pagaminta is,  natu" ralių grikių luks,tų 
ir 100% medvilne�s impilo. 

4. Guminis 
ratas nuo 

Vnt. 20 Dedamas gulinc,iam ligoniui po dubeniu siekiant 
sumaž, inti spaudimą kryž,kaulio srityje ir taip 



pragulų is,vengti pragulų, o turintiems pragulų – lengviau jas
gydyti. Guminis. Is,orinis skersmuo – 40-45 cm, vidi-
nis skersmuo -14 (±1cm.) cm. Pripuc,iamas, tode� l 
galima lengvai reguliuoti rato kietumą. Lengvai val-
omas. 

5. Universali 
požicionavi
mo pagalve� le�

Vnt. 16 Pagalve� le�s dydis: 35 x 25 cm (±2cm.) cm.  Greitai ir 
optimaliai prisitaiko prie ku" no kontu" rų. Optimaliai 
sumaž, ina sle�gį – tinka pragulų terapijai. Lengva, 
už,pildyta granule�mis. Atspari vandeniui, bet 
pralaidi orui. Dežinfekuojama.

6. Universali 
požicionavi
mo pagalve� le�

Vnt. 16 Pagalve� le�s dydis: 55 x 40 cm. (±2cm.) cm.
Greitai ir optimaliai prisitaiko prie ku" no kontu" rų. 
Optimaliai sumaž, ina sle�gį – tinka pragulų terapijai. 
Lengva, už,pildyta granule�mis. Atspari vandeniui, 
bet pralaidi orui. Dežinfekuojama.

7. Kulno/dilbio 
požicionavi
mo pagalve� le�

Vnt. 24 Škirta  kulno/dilbio  požicionavimui.  Dydis:  39
x21x8 cm. (± 1 cm.).
Greitai  ir  optimaliai  prisitaiko prie  ku" no kontu" rų.
Optimaliai sumaž, ina sle�gį – tinka pragulų terapijai.
Lengva,  už,pildyta  granule�mis  ar  kita  lygiaverte�
medž, iaga.  Atspari  vandeniui,  bet  pralaidi  orui,
nedegi.
Dežinfekuojama.

8. 30 laipsnių 
požicionavi
mo forma

Vnt. 24 Škirta  paremti  30  laipsnių  kampu,  su  integruota
pagalve� le. Dydis: 170 x 74cm. (± 2 cm.).
Greitai  ir  optimaliai  prisitaiko prie  ku" no kontu" rų.
Optimaliai sumaž, ina sle�gį – tinka pragulų terapijai.
Lengva,  už,pildyta  granule�mis  ar  kita  lygiaverte�
medž, iaga.  Atspari  vandeniui,  bet  pralaidi  orui,
nedegi.
Dežinfekuojama.

9. Požicionavi
mo volas

Vnt. 16 Škirtas paremti kaklą,  kelį ir  kitas galu" nes.  Dydis:
60 x 20 cm. . (± 1 cm.).
Greitai ir optimaliai prisitaiko prie ku" no kontu" rų.
Optimaliai sumaž, ina sle�gį – tinka pragulų terapijai.
Lengvas, už,pildytas granule�mis.
Atsparus vandeniui, bet pralaidus orui, nedegus. 
Dežinfekuojamas. 

10. Garantija 12 me�n. 



Pasiu" lymo 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. Grikių luks,tų pagalve�  dubens srities 

pragulų profilaktikai / su higieniniu 
už,valkalu 
Art. Nr. 999328, gamintojas UAB 
Metras

Vnt. 24 27,19 652,56

2. Pagalve� le�  kulnų pragulų 
profilaktikai porolonine�  
Art. Nr. 999313POR, gamintojas 
UAB Metras 

Vnt. 24 17,9336 430,41

3. Grikių luks,tų pagalve� le�s kulnų 
apsaugai 
Art. Nr. 999313, gamintojas UAB 
Metras

Vnt. 24 10,33 247,92

4. Guminis ratas nuo pragulų 
Art. Nr. 41442, gamintojas Šundo 
homecare

Vnt. 20 9,9175 198,35

5. Universali požicionavimo pagalve� le�  
Mod. Posimed, art. Nr. 43100, 
gamintojas Funke Medical

Vnt. 16 25,37 405,95

6. Universali požicionavimo pagalve� le�  
Mod. Posimed, art. Nr. 43101, 
gamintojas Funke Medical 

Vnt. 16 30,248 483,97

7. Kulno/dilbio požicionavimo 
pagalve� le�
Mod. Posimed, art. Nr. 43130, 
gamintojas Funke Medical

Vnt. 24 26,116 626,78

8. 30 laipsnių požicionavimo forma 
Mod. Posimed, art. Nr. 43110, 
gamintojas Funke Medical

Vnt. 24 47,521 1140,50

9. Požicionavimo volas
Mod. Posimed, art. Nr. 43115, 
gamintojas Funke Medical

Vnt. 16 30,248 483,97

Is,  viso Eur be PVM: 4670,41
PVM 21 proc.: 980,79



Is,  viso Eur su PVM: 5651,20
Viso Eur be PVM (ž,odž, iais): keturi tu" kstanc,iai s,es, i s, imtaiseptyniasdes,imt eurų, 
keturiasdes,immt vienas centas
Viso  Eur su  PVM  (ž,odž, iais):  penki  tu" kstanc,iai  s,es, i  s, imtai  penkiasdes,imt  vienas  euras,
dvides,imt centų

PARDAVEN JAŠ PIRKEN JAŠ
UAB "Teida" Vs,Į Š! iaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
Puodž, ių g. 4-1, LT-44288 Kaunas Vilniaus g. 125, 76354 Š! 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 „Šwedbank“, b. k. 73000 AB „Šwedbank“, 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 „PRIEMONIŲ PRAGULŲ PROFILAKTIKAI PIRKIMAS“
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS 

Nr. 

Š! iauliai     2022 m. kovo 25 d.

VšĮ  Šiaulių  ilgalaikio  gydymo  ir  geriatrijos  centras, juridinio  asmens  kodas
145378272,  kurio  registruota  buveine�  yra  Vilniaus  g.  125,  LT-776354,  Š! 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 „Š!alimis“,
o kiekvienas atskirai – „Š!alimi“, sudare�me s, ią sutartį (toliau – Šutartis):

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  Šutarties  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, Š! iauliai, Vs,Į Š! 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 Šutarties 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�  Šutarties kaina su PVM yra  5651,20 Eur (penki tu" kstanc,iai s,es, i s, imtai
penkiasdes,imt vienas euras, dvides,imt centų),   be PVM - 4670,41 Eur (keturi tu" kstanc,iai
s,es, i  s, imtaiseptyniasdes,imt  eurų,  keturiasdes,immt  vienas  centas).  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.
Šubtieke� 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.  Šutarties  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. Šutartyje 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. Šutarties 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,  Š!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. Š!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 Š!aliai apie nurodytų aplinkybių
is,nykimą.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Šutartis įsigalioja nuo jos pasiras,ymo dienos ir galioja iki Š!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. Šutarties pratęsimas nenumatomas.

https://www.esaskaita.eu/


5.2. Jei Pardave� jas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai ar be
pagrindo  nutraukia  s, ią  Šutartį,  Pardave� jas  moka  Pirke� jui  baudą,  kurios  dydis  sudaro  10
(des,imt)  procentų bendros  Šutarties  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  Šutartį,  jei  Pardave� jas  nepagrįstai  didina  Šutartyje  nurodytų  Prekių
kainas arba vengia vykdyti (netinkamai vykdo ar nevykdo) kitus įsipareigojimus, numatytus
s, ioje Šutartyje. 

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

nutraukti Šutartį 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 Šutartis
ir pateikti tai patvirtinanc,ius įrodymus.

5.8.  Ginc,ai,  kilę  de� l  s, ios  Šutarties  vykdymo,  sprendž, iami  Š!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.  Šutartis  sudaroma  ir  pasiras,oma  lietuvių  kalba,  dviem  egžemplioriais,  po  1
(vieną) kiekvienai is,  Š! alių su priedu Nr.1 (technine�  specifikacija, pasiu" lymo kaina), kuris yra
neatsiejama Šutarties dalis.
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