
Apklausos sąlygų 2 priedas 

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ, ELEKTROS PREKIŲ,
KLIJŲ, TRĄŠŲ, ŽEMĖS, GUMOS IR PLASTIKO PREKIŲ, TEPIMO PREPARATŲ

PIRKIMAS
PRELIMINARIOJI SUTARTIS Nr.   

Šiauliai 2022 m. liepos 26 d. 

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, juridinio asmens kodas 145378272, kurio
registruota buveinė yra Vilniaus g. 125, LT-776354, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą
kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujamas  direktorės  Ingos
Tamosinaitės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės (toliau - Pirkėjas),  ir UAB „Taiklu“,
juridinio asmens kodas  304437662, kurio registruota buveinė yra  Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas,
duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama
direktoriaus  Martyno Knyzelio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, iš kitos pusės (toliau  - Tiekėjas),
toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai –
„Šalimi“,  atsižvelgdami  į  skelbiamos  apklausos  mažos vertės  pirkimo „Statybinių  medžiagų,  elektros
prekių, klijų, trąšų, žemės, gumos ir plastiko reikmenų, tepimo preparatų pirkimas“, siekiant sudaryti
preliminariąją sutartį“ rezultatus, sudarė šią preliminariąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis arba
Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

1. Ši  Sutartis  nustato bendrąsias  Pardavėjo  statybinių  medžiagų,  elektros  prekių,  klijų,  trąšų,
žemės, gumos ir plastiko reikmenų, tepimo preparatų (toliau – Prekės) pirkimo ir pardavimo sąlygas ir yra
pagrindas  Prekių  pirkimo pagrindinės  sutarties  (toliau  –  Pagrindinė  sutartis)  sudarymui,  taikant  šioje
Sutartyje nustatytas nuolaidas, atsiskaitymo ir kitas sąlygas.

2. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui,  bet ne ilgiau, negu bus pasiekta šios Sutarties 4
punkte  nurodyta  maksimali  Sutarties  vertė  (jos  neviršijant),  priklausomai,  kuri  sąlyga  bus  pasiekta
anksčiau. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys.

3.  Pardavėjo  parduodamos  Prekės  privalo  atitikti  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose  ir
norminiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant kokybės, saugos ir kt. reikalavimus. 

4.  Parduodamos  prekės  negali  būti  atvežtos  iš  valstybių,  kurios  yra  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės patvirtintame priešiškų valstybių ir  teritorijų  sąraše – iš  Rusijos,  Baltarusijos,  aneksuoto
Krymo,  Moldovos  vyriausybės  nekontroliuojamos  Padniestrės  teritorijos  bei  Sakartvelo  vyriausybės
nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINODARA IR PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS

5. Maksimali šios Preliminariosios sutarties vertė be PVM yra 34999,11 Eur (trisdešimt keturi
tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, vienuolika centų, o su PVM – 42348,92 Eur (ke-
turiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, devyniasdešimt du centai).

6. Sudarant Pagrindinę sutartį, taikoma kintamų įkainių kainodara. 
7. Kintamoji įkainio dalis yra Prekės mažmeninė kaina, Pardavėjo nurodyta prekių lentynoje ar

internetinėje parduotuvėje. 
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8.  Pastovioji  įkainio  dalis  yra  šioje  Preliminariojoje  sutartyje  nurodytas  nuolaidos  dydis
atitinkamoje Prekių grupėje. Prekėms taikomi nuolaidų dydžiai (pagal Pardavėjo pasiūlymą):

Eil.
Nr. Prekių grupės

Taikoma nuolaida
Prekių grupėje,

proc.

1. Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai 
(išskyrus elektros prietaisus). BVPŽ kodas – 44000000-0 (apima BVPŽ 
kodus 4410000-1 – 44900000- 9 imtinai). 

17,00

2. Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas. BVPŽ 
kodas 31000000-6. 

5,25

3. Klijai. BVPŽ kodas – 24910000-6. 1,25
4. Įvairios trąšos, žemė. BVPŽ kodas -  24440000-0. 0,5
5. Gumos ir plastiko reikmenys. BVPŽ kodas - 19500000-1 0,25
6. Tepimo preparatai. BVPŽ kodas – 09210000-4 0,75

9. Šalių tarpusavio santykiams galioja  tiek ši Preliminarioji  sutartis,  tiek sudaryta  Pagrindinė
sutartis.

10.  Tiek  Preliminarioji  sutartis,  tiek  jos  pagrindu  sudarytos  Pagrindinė  sutartis  turi  būti
pasirašytos Tiekėjo ir Pirkėjo vadovų arba jų tinkamai įgaliotų asmenų. 

11.  Atsiskaitymo už prekes  tvarka  ir  terminai  nustatyti  Konkurso sąlygų 3 priede  pridėtame
Pagrindinės sutarties projekte.

III SKYRIUS
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Pardavėjas įsipareigoja:
12.1.  parduoti Pirkėjui Prekes, kurių kokybė atitinka standartus, techninius reikalavimus;
12.2. Pirkėjui parduodamoms Prekėms taikyti šios Sutarties 6 - 8 punktuose nustatytą kainodarą;
12.3.  Prekėms  suteikti  garantiją  pagal  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose  nustatytus

reikalavimus ir parduotas nekokybiškas Prekes neatlygintinai pakeisti kokybiškomis. 
13. Tiekėjas turi turėti bent vieną prekybos vietą Šiaulių miesto ribose.
14. Pirkėjas įsipareigoja: 
14.1.  atsiskaityti  už  prekes  pagal  Konkurso  sąlygų  3  priede  Pagrindinės  sutarties  projekte

nustatytą tvarka ir terminus.
14.2. sekti, kad perkamų prekių kiekis neviršytų Preliminarioje sutartyje nustatyto maksimalaus

prekių  kiekio, tačiau Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visą maksimalų prekių kiekį; 
14.3. nupirktas prekes pasiimti ir parsivežti savo jėgomis ir transportu. 

IV SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

15. Ši Sutartis yra reguliuojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir visi iškilę Šalių tarpusavyje
neišspręsti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. Šalys negali perduoti savo įsipareigojimų trečiam asmeniui be raštiško abiejų Šalių sutikimo.

V SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

17. Šios Sutarties esminiu pažeidimu laikoma, kai:
17.1. Pardavėjas netaiko šioje Sutartyje nustatytų nuolaidų Prekėms;  
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17.2.  Pardavėjas  nesilaiko  įsipareigojimo  dėl  nekokybiškų  Prekių  pakeitimo  ar  kitų  Prekių
kokybės užtikrinimo reikalavimų;

17.3.  Pardavėjas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas  ar  kitaip  restruktūrizuojamas  ir  tai  gali
turėti  įtakos  tinkamam  Sutarties  įvykdymui,  išskyrus  atvejus,  kai  dėl  šių  pasikeitimų  yra  tinkamai
keičiama Sutartis; 

17.4. Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Pagrindinę sutartį;
18. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, nepažeidžiant VPĮ 89 straipsnio nuostatų.
19. Jei per Sutarties galiojimo laikotarpį įvyksta kokie nors Šalių duomenų pakitimai, apie tokius

pakeitimus  per  10  kalendorinių  dienų  nuo  faktinio  duomenų  pasikeitimo  dienos  Šalys  turi  raštiškai
informuoti viena kitą ir įforminti, tai kaip papildomą susitarimą dėl šios Sutarties pakeitimo.

20.  Jeigu  Pirkėjas  vėluoja  apmokėti  už  nupirktas  Prekes  Pagrindinėje  (Užsakymo)  sutartyje
nustatytomis  sąlygomis,  Pardavėjas  turi  teisę  reikalauti  delspinigių,  kurių  dydis  0,02  proc.  nuo
vėluojamos apmokėti sumos už kiekvieną kalendorinę dieną.

21. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra l. e. p. koordinatorius Renatas
Viršila, mob. +370 600 93 487, el. p. renatas.virsila@gerc.lt . 

22. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86
straipsnio  9  dalies  nuostatas,  yra  VP  specialistė  Vitalija  Venckutė,  tel.  (8  41)  524 037,  el.  p.
pirkimai@gerc.lt. 

23. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių vieną
egzempliorių turi Pardavėjas, o kitą – Pirkėjas.

VI SKYRIUS
PRIVALOMI SUTARTIES PRIEDAI

1. Pardavėjo pasiūlymas.

VII SKYRIUS
ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS:
UAB „Taiklu“ VšĮ  Šiaulių  ilgalaikio  gydymo  ir  geriatrijos
centras
Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas Vilniaus g. 125, LT- 76354 Šiauliai
Į/k 304437662 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT987290000015467528 A/s LT737300010002406476
Citadelė Bankas, b. k. 72900 SWEDBANK AB, b. k. 73000 
Mob. +370 609 07 887 Tel. (8 41) 524 037 

El. p. info@gerc.lt 

Direktorius Direktorė
Martynas Knyzelis Inga Tamosinaitė
A. V. A. V.

mailto:info@gerc.lt
mailto:renatas.virsila@gerc.lt
mailto:pirkimai@gerc.lt


 
UAB „Taiklu“ 

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 

304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312 

 

 

 

 

 

 

PASIŪLYMO FORMA 

 

 

2022-07-19 

Kaunas 

 

 

Tiekėjo pavadinimas 

/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi 

dalyvių pavadinimai/ 

UAB ,,Taiklu“ 

Tiekėjo adresas Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas 

Įmonės kodas 304437662 

Už pasiūlymą atsakingo asmens  

vardas, pavardė 

Emilis Strumyla 

Telefono numeris 860257715 

Fakso numeris  

El. pašto adresas emilis@taiklu.lt 

 

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) 

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)  UAB ,,Makveža“ 

Subtiekėjo (-ų) įmonės kodas (-ai) 161621777 

Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)  Keleriškiai, Kėdainių r. 

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subtiekėją (-us) 

Prekių perdavimas, 5% 

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis: 

- apklausos sąlygose; 

- kituose pirkimo dokumentuose. 

2. Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas nuostatas, teikiame savo pasiūlymą, kuris atitinka 

visus apklausos sąlygose nustatytus reikalavimus: 

3. Pasirašydami pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.  

Mes siūlome parduoti įstaigai reikalingas prekes pagal faktišką jos poreikį.  

Jeigu bus sudaryta pirkimo sutartis, prekėms bus taikomos Prekių grupių lentelės 4 

stulpelyje nurodytos nuolaidos.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Eil. 

Nr. 

Prekių grupės Lyginamasis 

koeficientas, 

nurodantis 

prekių grupių 

apimties 

orientacinį 

proporcinį 

pasiskirstymą 

pagal vertę be 

PVM 

Siūlomos 

nuolaidos 

dydis 

Prekių 

grupėse 

procentais 

Koreguotos 

nuolaidos 

dydis 

procentais 

1 2 3 4 5=3x4 

1. Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; 

pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus 

elektros prietaisus). BVPŽ kodas – 

44000000-0 (apima BVPŽ kodus 

4410000-1 – 44900000- 9 imtinai).  

0,68 25 17 

2. Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir 

reikmenys. Apšvietimas. BVPŽ kodas 

31000000-6.  

0,21 25 5.25 

3. Klijai. BVPŽ kodas – 24910000-6. 0,05 25 1.25 

4.  Įvairios trąšos, žemė. BVPŽ kodas -  

24440000-0.  

0,02 25 0.5 

5.  Gumos ir plastiko reikmenys. BVPŽ 

kodas - 19500000-1 

0,01 25 0.25 

6. Tepimo preparatai. BVPŽ kodas – 

09210000-4 

0,03 25 0.75 

Palyginamosios nuolaidos dydis procentais* 25 

Pastaba:  

*Palyginamasis nuolaidos dydis bus naudojamas tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, nustatyti 

laimėjusį pasiūlymą ir į pirkimo – pardavimo jis nebus  sutartį nebus įrašomas.  

Palyginamoji nuolaidos dydis procentais apskaičiuojamas sumuojant 5 stulpelyje koreguotus 

nuolaidos dydžius procentais.  

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:** 

Eil. 

Nr.  

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapis 

   

   

** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija.  

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos 

pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji 

organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių 

pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius 



 
interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties 

ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį 

pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo 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 pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

Nr.  

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

   

   

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

 

 

 

 

 

Direktorius     Martynas Knyzelis  
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