
                                                                                Priedas Nr.1 prie
 2022-08-19 sutarties Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:

1. Sutarties galiojimas 6 mėn., įsipareigojimas nupirkti ne mažiau 70 proc., prekės bus

perkamos pagal centro poreikį.

Eil. 
Nr.

Produkto, paslaugos
pavadinimas

Mato
vnt.

Prognoz
uojamas
kiekis
per 6
mėn.

Būtinos sąlygos

1 2 3 4 5
1. Vanduo plastikinėse talpose

- buteliuose
Vnt. 100 Minkštas  vanduo,  tinkantis  kavos

aparatams. Išfasavimas ne mažesnis
nei 19l.

2. Plastikinės talpos – buteliai Vnt. 15 19l  talpos  plastikinės  talpos  –
buteliai išduodami pagal panaudą 

Pasiūlymo kaina: 

Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas Mato vnt.
Perkamas

kiekis 6 mėn.

Mato vnt.
kaina be

PVM

Viso kiekio
suma be PVM

1 2 3 4 5 6=4x5

1. Vanduo plastikinėse 
talpose – buteliuose 
19L

Vnt. 100 2,562 256,20

Viso Eur be PVM: 256,20
PVM 21 proc.: 53,80

Iš viso Eur su PVM: 310,00
Viso Eur be PVM (žodžiais): du šimtai penkiasdešimt šeši eurai dvidešimt centų. 
Viso Eur su PVM (žodžiais): trys dešimt eurų nulis centų. 
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MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „VANDUO“ PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS Nr.

           Šiauliai
2022 m. rugpjūčio 19 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 „Sidabrinė srovė“ juridinio asmens kodas 142052780, kurio
registruota buveinė yra Vairo g. 6, LT-78140, Šiauliai duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujamas  direktoriaus  Sigito
Tvarijonavičiaus, veikiančio pagal nuostatus, iš kitos pusės (toliau  - Tiekėjas), toliau kartu šioje
viešojo  pirkimo – pardavimo sutartyje  vadinami  „Šalimis“,  o  kiekvienas  atskirai  –  „Šalimi“,
sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Tiekėjas pagal Pirkėjo pareikalavimą įsipareigoja tiekti prekes, o Pirkėjas priimti ir

apmokėti už šios sutarties priede Nr.1 nurodytas prekes. 
1.2.  Pirkėjas įsipareigoja išpirkti ne mažiau kaip 70 proc. Prekės bus perkamos pagal

įstaigos poreikį. 
2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.Tiekėjas įsipareigoja:
2.1.1.Tiekti  tik  kokybiškas  Prekes  kainomis,  nurodytomis  Sutarties  priede  Nr.1.

Pristatant Prekes Pirkėjui išrašant PVM sąskaitą-faktūrą. 
2.1.2.  Prekes  pristatyti  savo transportu,  adresu  Vilniaus  g.  125,  Šiauliai,  VšĮ  Šiaulių

ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, pagal Pirkėjo pareikalavimą (užsakymą).
2.1.3. Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pateikto užsakymo.
2.1.4. Prekių pristatymo metu pateikti tinkamai išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą.
2.1.5.  Nedelsiant,  ne  vėliau  kaip  per  1  (vieną)  darbo  dieną  nuo  Pirkėjo  pretenzijos

pateikimo  momento,  pakeisti  nekokybiškas,  šios  Sutarties  ir  jos  prieduose  nustatytų  sąlygų
neatitinkančias Prekes kokybiškomis Prekėmis, atlyginti dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius.  

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:
2.2.1.  Raštu  (paštu  ar  elektroninio  ryšio  priemonėmis),  ar  žodžiu  (telefonu)  pateikti

Pardavėjui užsakymą dėl Prekių pristatymo.
2.2.2. Naudotis gautu Turtu pagal šią Sutartį ir Turto paskirtį.
2.2.3. Išlaikyti ir saugoti jam pagal šią Sutartį perduotą Turtą. 
2.2.4. Grąžinti Turtą tokios būklės, kokios jis buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų

susidėvėjimą arba šioje Sutartyje numatytas sąlygas.
2.2.5. Už sugadintą plastikinę talpą - butelį sumokėti 12,00 Eur Panaudos davėjui.
3. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
3.1. Maksimali Sutarties kaina su PVM yra  310,00  Eur (trys šimtai Eur 00 cnt.), be

PVM 247,93 Eur (du šimtai keturiasdešimt septyni Eur 93 cnt.). Pirkėjas įsipareigoja apmokėti
už prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už suteiktas
prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

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

4.NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
4.1. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos

civiliniu  kodeksu  ir  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)

https://www.esaskaita.eu/


aplinkybėms  taisyklėmis“  (Žin., 1996, Nr.  68-1652 )  ir  atleidžiamos  nuo  atsakomybės  dėl
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybių buvimo laikotarpiu.

4.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią
sutartį  prisiimtų  įsipareigojimų,  privalo  nedelsdama  pranešti  apie  tai  kitai  šaliai.  Išnykus
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms,  šalis,  negalėjusi  vykdyti  pagal  šią  sutartį
prisiimtų  įsipareigojimų,  privalo  nedelsdama  pranešti  kitai  Šaliai  apie  nurodytų  aplinkybių
išnykimą.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Perduoti Turtą trečiai šaliai turi teisę tik Panaudos davėjas arba kiti įstatymų ar Pa-

naudos davėjo įgalioti asmenys.
5.2. Turto žuvimo ar sugedimo rizika.
5.2.1. Panaudos gavėjui tenka Turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika, jeigu Turtas

žūtų ar būtų sugadintas naudojant jį ne pagal šioje Sutartyje numatytą paskirtį arba būtų perduotas
trečiajai šaliai be išankstinio Panaudos davėjo rašytinio sutikimo. Turto atsitiktinio žuvimo ar su-
gedimo rizika Panaudos gavėjui taip pat tenka, jeigu Panaudos gavėjas, atsižvelgiant į konkrečias
aplinkybes, galėjo išgelbėti Turtą šiam tikslui panaudodamas savo turtą, bet to nepadarė.

5.2.2. Sugadinus Turtą tyčia ar dėl kitų aplinkybių, - Panaudos gavėjas apmoka 1.1. šios
Sutarties punkte nurodytą sumą (pagal Turto kiekį ir kainą).

5.2.3. Panaudos davėjas, kuriam buvo pranešta apie Panaudos gavėjo reikalavimus arba
ketinimą pašalinti Turto trūkumus Panaudos davėjo lėšomis, turi teisę nedelsdamas pakeisti ne-
tinkamos kokybės Turtą analogišku tinkamos kokybės Turtu.

5.2.4. Panaudos davėjas neatsako už perduoto Turto trūkumus, kuriuos jis aptarė šios Su-
tarties sudarymo metu, taip pat už trūkumus, kurie Panaudos gavėjui buvo žinomi iki šios Sutarties
sudarymo arba kuriuos Panaudos gavėjas turėjo pastebėti Turto perdavimo arba jo apžiūros ar iš-
bandymo metu, kai buvo sudaroma ši Sutartis.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys įvykdys viena kitai

visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus. Prekių atrinkimas pradedamas 2022 m. rugpjūčio
22 d. ir vykdomas iki 2023 m. vasario 21 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

6.2.  Už  sutarties  vykdymą,  priežiūrą  ir  prekių  atsiėmimą  atsakingas  infrastruktūros
specialistas Renatas Viršila, tel., 8600 93487.

6.3.  Jei  Tiekėjas  nevykdo  sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo  juos  netinkamai  ar  be
pagrindo nutraukia šią Sutartį,  Tiekėjas moka Pirkėjui baudą, kurios dydis sudaro 10 (dešimt)
procentų bendros Sutarties kainos. 

6.4 Pirkėjas turi teisę vienašališkai iš anksto prieš 10 (dešimt) dienų raštu įspėjęs Tiekėją
nutraukti Sutartį, jei Pardavėjas nepagrįstai didina Sutartyje nurodytų Prekių ar paslaugų kainas
arba  vengia  vykdyti  (netinkamai  vykdo  ar  nevykdo)  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  šioje
Sutartyje. 

6.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos. 
6.6. Jei Pirkėjas nevykdo Sutarties ar vykdo ją netinkamai, Tiekėjas turi teisę nutraukti

Sutartį apie jos nutraukimą raštu įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu atveju Tiekėjas
privalo  nurodyti  konkrečias  priežastis,  dėl  kurių  yra  nutraukiama  Sutartis  ir  pateikti  tai
patvirtinančius įrodymus.

6.7. 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.

6.8. Sutartis sudaroma ir pasirašoma lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, po 1 (vieną)
kiekvienai iš Šalių su priedu Nr.1 (technine specifikacija, pasiūlymo kaina), kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.
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