
Priedas Nr. 1 

prie 2022 m. rugpjūčio 22 d. 
sutarties Nr. 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos: 
1. Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas prognozuojamas vienkartinių medicininių

necheminių medžiagų poreikis  12 mėn. Perkančioji  organizacija įsipareigoja nupirkti  ne mažiau 70
proc. prekių kiekio.

Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas
Mato
vnt.

Progn
ozuoj
amas
kiekis
per 12
mėn.

Būtinos sąlygos

Tiekėjo
siūlomų

parametrų
reikšmės 

(Įrašyti
reikalingą
Taip arba
Ne, arba
nurodyti

konkrečiai)
1. Kaniulė deguonies suaugusiems 2

m su minkštu galiuku, su CE žyma
Vnt. 500 - -

2. Skalpeliai  vienkartiniai  su
koteliais,  sterilūs,  geležtės  dydis
Nr. 10, su CE žyma

Vnt. 120 - -

3. Vienkartinis  pincetas  sterilus
14cm (±0,5cm), su CE žyma

Vnt. 200 Pincetas plastikinis, 
pagamintas iš PVC ar 
lygiavertės medžiagos, 
individualiai supakuotas, 
pinceto suėmimo galai su 
grioveliais 

Taip

4. Klizma  1750  ml  vienkartinė,  su
CE žyma

Vnt. 4 - -

5. Vienkartiniai  šlapimo  surinkėjai,
2,0 L su tiesiu išleidimo vožtuvu,
su CE žyma

Vnt. 800 - -

6. Tracheostomos fiksavimo dirželis,
individualiai  pritaikomas,  su  CE
žyma

Vnt. 20 Ilgis 55 cm ±5 cm, gali 
būti reguliuojamas. 
Sudėtyje nėra latekso 

Taip

7. Injekcinių tirpalų talpų pradūrimo
tarpinė  (adapteris)  aspiracijai  su
leur jungtimi ir kamšteliu

Vnt. 1000 Sterili. Priemonė skirta 
pradurti injekcinių tirpalų 
talpą ir, naudojantis luer 

Taip



lock jungtimi, prijungti 
injekcines sistemas 
aspiracijai. Tarpinės dalis 
prie kurios jungiamos 
injekcinės sistemos turi 
daugkartinio naudojimo 
neatskiriama nuo korpuso 
dangtelį, dangtelis 
sandariai uždaromas. 2 
skirtingi oro ir skysčio 
kanalai, 0,45 µm oro 
filtras. Integruotas 
dvipusis vožtuvas, kuris 
apsaugo nuo laisvo 
tekėjimo, kai sistema yra 
apversta aukštyn. Neturi 
PVC, latekso 

8. PVC žarnelė su išplatėjimais M 90 Vamzdelio vidinis 
diametras 7 mm, pakuotėje
ne mažiau 30 m. 

Taip

9. Varžtis, timpa plastmasine galvute
su laikikliu, su CE žyma

Vnt. 20 - -

10. Vienkartinis  šlapimo  maišelio
laikiklis su CE žyma

Vnt. 400 Priemonė skirta ant lovos 
rėmo pakabintam šlapimo 
maišeliui laikyti 

Taip

11. Vienkartinis  infuzinių  tirpalų
flakonų laikiklis 

Vnt. 80 Priemonė skirta ant lovos 
rėmo pakabintam flakonui
laikyti 

Taip

12. Speciali antklodė, skirta paguldyti
ar  apkloti  nukentėjusįjį,  ne
mažesnė kaip 130 cm x 200 cm

Vnt. 14 - -

13. Turniketas,  skirtas stipriam
(masyviam) kraujavimui (rankose,
kojose) stabdyti

Vnt. 14 - -

14. Vienkartinis  ledo  maišelis,  ne
didesnis kaip 14 cm x 18 cm

Vnt. 60 - -

Pasiūlymo kaina: 

Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Preliminar
us poreikis
12 mėn.

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Kaniulė deguonies suaugusiems 2 m su 

minkštu galiuku, su CE žyma
Vnt. 500 0,34 170,00

2. Skalpeliai  vienkartiniai  su  koteliais,  sterilūs, Vnt. 120 0,19 22,80



geležtės dydis Nr. 10, su CE žyma

3. Vienkartinis pincetas sterilus 14 cm (±0,5cm),
su CE žyma

Vnt. 200 0,12 24,00

4. Klizma 1750 ml vienkartinė, su CE žyma Vnt. 4 0,90 3,60

5. Vienkartiniai  šlapimo  surinkėjai,  2,0  L  su
tiesiu išleidimo vožtuvu, su CE žyma

Vnt. 800 0,19 152,00

6. Tracheostomos  fiksavimo  dirželis,
individualiai pritaikomas, su CE žyma

Vnt. 20 1,52 30,40

7. Injekcinių  tirpalų  talpų  pradūrimo  tarpinė
(adapteris)  aspiracijai  su  leur  jungtimi  ir
kamšteliu

Vnt. 1000 0,56 560,00

8. PVC žarnelė su išplatėjimais M 90 0,60 54,00
9. Varžtis,  timpa  plastmasine  galvute  su

laikikliu, su CE žyma
Vnt. 20 0,80 16,00

10. Vienkartinis šlapimo maišelio laikiklis su CE
žyma

Vnt. 400 0,30 120,00

11. Vienkartinis infuzinių tirpalų flakonų laikiklis Vnt. 80 2,50 200,00
12. Speciali  antklodė,  skirta  paguldyti  ar  apkloti

nukentėjusįjį, ne mažesnė kaip 130 cm x 200
cm

Vnt. 14 0,68 9,52

13. Turniketas,  skirtas stipriam  (masyviam)
kraujavimui (rankose, kojose) stabdyti

Vnt. 14 6,50 91,00

14. Vienkartinis  ledo  maišelis,  ne  didesnis  kaip
14 cm x 18 cm

Vnt. 60 0,62 37,20

Iš viso Eur be PVM: 1490,52
PVM 5 proc. (1-8; 10-12; 14 pozicijoms): 69,18
PVM 21 proc. (9; 13 pozijoms taikomas): 22,47

Iš viso Eur su PVM: 1582,17
Viso Eur be PVM (žodžiais): vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt eurų, penkiasdešimt du 
centai. 
Viso Eur su PVM (žodžiais):  vienas  tūkstantis  penki  šimtai  aštuoniasdešimt  du eurai,  septyniolika
centų.

UAB „Skirgesa“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir 
geriatrijos centras

Energetikų g. 8, LT-52461 Kaunas Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
Į/k 234449420, PVM k. LT344494219 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT41 7300 0100 7979 6368 LT62 7300 0101 3447 9546
AB "Swedbank" bankas, kodas 73000 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. 8 (37) 452168, 457746, faks. 8 (37) 458161 Tel. (8 41) 524 037
El. p. info  @  skirgesa.lt   El. p. info  @gerc.lt   
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MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ
MEDŽIAGŲ PIRKIMAS 5“ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR. 

Šiauliai 2022 m. rugpjūčio 22 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 Skirgesa“, juridinio asmens kodas 234449420, kurios registruota buveinė yra Energetikų g. 8, LT-
52461 Kaunas,  duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų
registre, atstovaujama direktoriaus Skirmanto Akelio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, iš kitos pusės
(toliau  - Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“,
o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Pardavėjas pagal Pirkėjo pareikalavimą įsipareigoja tiekti, o Pirkėjas priimti ir apmokėti

už šios sutarties priede Nr. 1 nurodytas prekes (toliau vadinama – Prekės). 
1.2. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti ne mažiau 70 proc.

viso prekių kiekio.  
2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.Pardavėjas įsipareigoja:
2.1.1.Tiekti  tik  kokybiškas  Prekes  kainomis,  nurodytomis  Sutarties  priede  Nr.1.  Pristatant

Prekes  Pirkėjui  ir  išrašant  PVM  sąskaitą-faktūrą,  joje  nurodyti  Prekių  pristatymo  dieną  Prekėms
taikytiną PVM;

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. Prekės turi būti pristatytos per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
2.1.4.  Nedelsiant  raštu informuoti  Pirkėją,  jei  sutartyje  nustatytais  terminais  Pirkėjui negali

pristatyti Prekių, nurodyti įsipareigojimų nevykdymo priežastis; 
2.1.5. Prekių pristatymo metu pateikti tinkamai išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą;
2.1.6. Nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dienį nuo Pirkėjo pretenzijos pateikimo

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

2.1.7.  Mobilizacijos,  karo,  nepaprastosios  padėties  metu  ar  kai  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta
karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl Viešųjų
pirkimų  įstatymo  45  straipsnį  2¹  dalies  3  nuostatos  taikymo,  užtikrinti,  kad  pristatomų  Prekių  (jų
sudėtinių  dalių)  kilmės  šalis  nėra  iš  valstybių  ar  teritorijų,  nurodytų  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  45
straipsnį 2¹ dalies 3 punkte. 

2.1.8. Užtikrinti,  kad pristatomų Prekių pakuočių kilmės šalis nėra iš valstybių ar teritorijų,
nurodytų  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  45  straipsnį  2¹  dalies  3  punkte,  kai  šios  pakuotės  įsigytos
mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi
riziką,  kad veiksniai,  dėl kurių buvo ar gali  būti  paskelbta mobilizacija,  įvesta karo ar nepaprastoji
padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo.

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. Priimti su Pardavėjo atstovu suderintu laiku Pardavėjo pristatytas kokybiškas prekes.



2.2.3. Patikrinti pristatytas Prekes Pardavėjo atstovo, pristačiusio prekes, akivaizdoje ir priimti
sprendimą dėl Prekių tinkamumo ir priėmimo.

3. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
3.1.  Maksimali Sutarties kaina su PVM yra   1582,17 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai

aštuoniasdešimt du eurai, septyniolika centų, be PVM - 1490,52 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai
devyniasdešimt eurų, penkiasdešimt du centai). Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už prekes pavedimu į
Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už suteiktas paslaugas pagal gautas PVM
sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.  

3.2.  Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėjais  galimybę.  Subtiekėjas,
norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą  Užsakovui.  Tais  atvejais,  kai
subtiekėjas  išreiškia  norą pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe,  turi  būti  sudaroma trišalė
sutartis  tarp  Užsakovo,  Tiekėjo  ir  jo  subtiekėjo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su
subtiekėju  tvarka,  atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose  ir  subtiekimo  sutartyje  nustatytus
reikalavimus.

3.3.  Sutarties  kaina  negali  būti  koreguojama  dėl  rizikos  veiksnių,  kuriuos  pateikdamas
pasiūlymą  turėjo  ir/ar  galėjo  įvertinti  Tiekėjas.  Į  kainą  turi  būti  įskaičiuotos  visos  išlaidos  ir
mokesčiai. 

3.4. Sutartyje numatyta prekių kaina negali būti didinama visą sutarties galiojimo laikotarpį,
išskyrus atvejus, kada sutarties kaina yra perskaičiuojama dėl pasikeitusių mokesčių. Sutarties kaina
dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

3.4.1.  mokestis,  kuriam pasikeitus  bus  perskaičiuojama  kaina:  pridėtinės  vertės  mokestis
(PVM).

3.4.2.  pasikeitus  PVM  tarifo  dydžiui,  prekių  kaina  keičiama  (mažinama  ar  didinama)
proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu.

3.5. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti  nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės  vertės
mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

3.6.  Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.
3.7.Pardavėjas 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) 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. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys įvykdys viena kitai visus

šioje  sutartyje  numatytus  įsipareigojimus.  Prekių  tiekimas  pradedamas  2022  m.  rugpjūčio  31  d.  ir
vykdomas iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

5.2. Jei Pardavėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai ar be pagrindo
nutraukia šią Sutartį, Pardavėjas moka Pirkėjui baudą, kurios dydis sudaro 10 (dešimt) procentų bendros
Sutarties kainos. Pardavėjo Pirkėjui mokėtina bauda gali būti išskaičiuojama iš Pirkėjo priklausančių
mokėjimų Pardavėjui už patiektas Prekes sumos.

https://www.esaskaita.eu/


5.3. Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekes sutartyje numatytais terminais, Pardavėjas moka
Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo nepatiektų prekių vertės už kiekvieną
pavėluotą  dieną.  Pardavėjo  Pirkėjui  mokėtini  delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš  Pirkėjo
priklausančių mokėjimų Pardavėjui už patiektas Prekes sumos.

5.4. Pretenzijos Pardavėjui dėl Prekių kokybės ar patiektų Prekių trūkumo Pardavėjui turi būti
pareikštos priimant Prekes, o jei patiektos Prekės turi paslėptų trūkumų ar defektų – ne vėliau kaip per 3
(tris) kalendorines dienas nuo Prekių pristatymo dienos, bet ne vėliau, nei vadovaujantis protingumo
kriterijumi, šie trūkumai turėjo paaiškėti.

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

5.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos. 
5.7.  Jei  Pirkėjas  nevykdo Sutarties  ar  vykdo ją  netinkamai,  Pardavėjas  turi  teisę  nutraukti

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

5.8. 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.

5.9.  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.

UAB „Skirgesa“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir 
geriatrijos centras

Energetikų g. 8, LT-52461 Kaunas Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
Į/k 234449420, PVM k. LT344494219 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT41 7300 0100 7979 6368 LT62 7300 0101 3447 9546
AB "Swedbank" bankas, kodas 73000 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Tel. 8 (37) 452168, 457746, faks. 8 (37) 458161 Tel. (8 41) 524 037
El. p. info  @  skirgesa.lt   El. p. info  @gerc.lt   
Direktorius Direktorė
Skirmantas Akelis Inga Tamosinaitė

A. V. A. V.

mailto:info@gerc.lt
mailto:info@skirgesa.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ
(GERC), Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai, LT-
76354 Šiauliai, Lietuva (2022-08-26 15:47:17)

Dokumento pavadinimas (antraštė) Skirgesa, UAB Sutartis Vienkartinių medicininių
medžiagų pirkimas 5

Dokumento rūšys -

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-08-22 Nr. GS-185

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 2022-08-22 15:09:35 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-C

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-08-22 15:10:08 (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 Skirmantas Akelis, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-08-26 09:54:55 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-08-26 09:55:07 (GMT+03:00)
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