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prie 2022 m. spalio 24 d. 
sutarties Nr. 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:

Eil.
Nr.

Techniniai reikalavimai Reikalaujama reikšmė
Tiekėjo siūlomų parametrų

reikšmės 

1 2 3 4
Aparatas disfagijai gydyti - 1 vnt.

1. Aparatas skirtas rijimo 
raumenims stimuliuoti ir 
vertinti jų aktyvumą 
disfagijos gydymo metu

Būtina Taip

2. Aparatas turi bent 4 kanalus,
jungtį atraminiam elektrodui
ir jungtį nuotoliniam 
jungikliui 

Būtina Taip

3. Aparatas turi bent 4 režimus Būtina. Režimai:

1. VMS režimas  –  Generuoja-
ma dviejų fazių stačiakampė
bangos  forma.  Naudojama
veido raumenų stimuliacijai. 

2. Režimas  kai  generuojama
dviejų  fazių  stačiakampė
bangos  forma  su  pertrauki-
mais. Naudojama rijimo rau-
menims priekinėje kaklo da-
lyje.

3. sEMG  režimas  –  Raumenų
elektrinio signalo registracija
kūno paviršiuje.  Naudojama
raumenų  atpalaidavimo
funkcijai ir atsigavimui.

4. sEMG + VMS – Dviejų rė-
žimų  naudojimas  vienu
metu,  raumenų  stimuliacijai
ir signalo registravimui.

Taip

4. VMS režimas -
4.1. Simetrinė bifazinė banga, 

tarpas tarp fazių 100 µs ± 5 
Būtina Taip



µs
4.2. Maža impulso trukmė, 

nesukelia didelės apkrovos 
elektrodų kontakto 
paviršiuje, todėl tinkama 
raumenų stiprinimo 
protokolams

Būtina Taip

4.3. Srovės stiprumas 
(intensyvumas)

Keičiamas ribose, ne 
siauresnėse kaip 0 – 25 mA

Keičiamas 0 – 25 mA 

4.4. Impulso trukmė Keičiama ribose 60 – 300 µs 
(ne siauresniame diapazone už 
nurodytą)

Keičiama ribose 60 – 300 µs

4.5. Galimybė srovės stiprumą 
reguliuoti kiekvienam 
kanalui individualiai

Būtina Taip

4.6. Galimybė nustatyti 
stimuliacijos ciklo ir pauzės 
trukmes

Būtina, ribos ne siauresnės 
kaip 1 – 99 s ± 5 s

1 – 99 s

4.7. Dažnis Keičiamas ribose 1 – 80 pps 
(ne siauresniame diapazone už 
nurodytą)

Keičiamas ribose 1 – 80 pps

4.8. Galimybė nustatyti impulso 
kilimo/ leidimosi trukmę

Būtina, ribos 0 – 3 s (ne 
siauresniame diapazone už 
nurodytą)

0 – 3 s

4.9. Gydymo trukmė Keičiama ribose 1 – 240 min 
(ne siauresniame diapazone už 
nurodytą)

Keičiama  ribose  1  –  240
min

4.10. VMS režime pateikiama 
informacija 

Elektrodų klijavimo vieta;
Programos aprašymas;
Terapijos laikas;
Piktograma,  leidžianti  keisti
terapijos nustatymus;
Terapijos langas, kuriame 
nurodoma bangos forma, ciklo 
laikas, dažnis;

Taip

5. Režimas kai generuojama 
dviejų fazių stačiakampė 
bangos forma su 
pertraukimais

-

5.1. Simetrinė stačiakampio 
formos bifazinė banga, 
tarpas tarp fazių 100 µs ± 5 
µs

Būtina Simetrinė  stačiakampio
formos  bifazinė  banga,
tarpas tarp fazių 100 µs

5.2. Režimas skirtas rijimo 
raumenims priekinėje kaklo 

Būtina Taip



dalyje stimuliuoti
5.3. Srovės stiprumas 

(intensyvumas)
Keičiamas ribose, ne 
siauresnėse kaip 0 – 25 mA ± 2
mA

Keičiamas 0 – 25 mA 

5.4. Galimybė srovės stiprumą 
reguliuoti kiekvienam 
kanalui individualiai

Būtina Taip

5.5. Stimuliacijos ciklo ir pauzės
trukmė

Stimuliacijos  laikas  ne
trumpesnis kaip 50 s

Pauzės trukmė 1 s

Stimuliacijos laikas 57 s 
Pauzės trukmė 1 s 

5.6. Dažnis 80 pps  ± 5 pps 80 pps  
5.7. Impulso kilimo/ leidimosi 

trukmė
2 s 2 s

5.8. Gydymo trukmė 60 min 60 min
5.9. VitalStim režime pateikiama

informacija
Elektrodų klijavimo vieta;
Programos aprašymas;
Terapijos laikas;
Terapijos langas, kuriame 
nurodoma bangos forma, ciklo 
laikas, dažnis;

Taip

6. sEMG režimas -
6.1. Skirtas vaizduoti ir 

registruoti sEMG grįžtamąjį
ryšį 

Būtina Taip

6.2. sEMG matavimo ribos Ribos ne siauresnės kaip 0,2 – 
2000 µV RMS ± 10 µV RMS 
(Efektinė įtampos vertė)

0,2 – 2000 μV RMS 

6.3. Tikslumas Ne prastesnis kaip 6 % ± 1 % 6 % 

6.4. Sinfazinio signalo 
slopinimas

Ne mažesnis kaip 130 dBs 130 dBs

6.5. Veikia 1 arba 1 ir 2 
kanaluose

Būtina Veikia  1  arba  1  ir  2
kanaluose

6.6. Galimybė norimą tikslą 
(raumenų aktyvumą) 
nustatyti rankiniu būdu arba 
automatiškai nustatyti 
didžiausią raumenų 
aktyvumo vertę

Būtina Taip

6.7. sEMG režime pateikiama 
informacija

Elektrodų klijavimo vieta;
Programos aprašymas;
Stulpelinės  diagramos
kiekvienam  kanalui,  kurios
vaizduoja  raumenų  elektrinį

Taip



aktyvumą ir slenkstinę vertę;
Galimybė raumenų aktyvumą 
stebėti laikinėje diagramoje;

7. sEMG + VMS režimas -
7.1. Rijimo metu pasiekus tam 

tikrą raumenų aktyvumo 
vertę (slenkstį), aparatas 
pradeda stimuliuoti 
raumenis ir taip padidina 
apkrovą

Būtina Taip

8. Aparatas turi biblioteką, 
kurioje pateikta vaizdinė 
medžiaga, padedanti 
vartotojui aptikti specifines 
raumenų grupes

Būtina Taip

9. Galimybė kurti pacientus ir 
saugoti duomenis apie 
kiekvieną iš jų atminties 
kortelėje ir juos perkelti į 
kompiuterį bei spausdinti

Būtina Taip

10. Prietaiso ekrane pateikiamos
elektrodų klijavimo vietos

Būtina Taip

11. Prietaisas turi filtrą, kuris 
panaikina širdies 
susitraukimų įtaką sEMG 
signalui

Būtina Taip

12. Galimybė duomenis 
eksportuoti į kompiuteryje 
įrašytą programinę įrangą 
per Bluetooth jungtį

Būtina Taip

13. Maitinimas Aparatas maitinamas 1,5 V AA
arba lygiaverčio tipo 
baterijomis (4 vnt.)

Aparatas  maitinamas  1,5 V
AA  arba  lygiaverčio  tipo
baterijomis (4 vnt.)

14. Komplektacija -Laidai  stimuliacijos
elektrodams
-Rankinis jungiklis
-Stovas
-Laidas EMG elektrodams
-EMG  atraminis  elektrodas
4vnt.  
-Stimuliacijos  elektrodai,  ne
mažiau kaip 50 vnt.  didelių  ir
12  vnt.  mažų,  referencinis
elektrodas 1 vnt.
-Programinė  įranga  duomenų

Taip



analizei kompiuteryje
15. CE ženklinimas Būtinas (CE sertifikato arba 

EB atitikties deklaraciją 
pateikia tik laimėtojas, 
pristatydamas prekes).

-

16. Garantija Ne mažesnė nei 12 mėn. 24 mėn.

Pasiūlymo kaina: 
Eil. 
Nr.

Prekės pavadinimas Mato 
vnt.

Perkamas 
kiekis

Mato vnt. 
kaina be 
PVM

Viso 
kiekio 
suma be 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Aparatas disfagijos gydymui

Gam. DJO (JAV), mod. VitalStim 
Plus

Vnt. 1 3788,43 3788,43

Iš viso Eur be PVM: 3788,43
PVM 21 proc.: 795,57

Iš viso Eur su PVM: 4584,00
Viso Eur be PVM (žodžiais): trys tūkstančiai setyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 
keturiasdešimt trys centai. 
Viso Eur su PVM (žodžiais): keturi tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, nulis
centų. 

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS
UAB "Teida" VšĮ Šiaulių ilgalaikio 

gydymo ir geriatrijos centras
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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
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PIRKIMAS“ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr.



Šiauliai 2022 m. spalio 24 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 „Teida“, juridinio asmens kodas 134310131, kurios registruota
buveinė yra  Puodžių g. 4 -1, LT - 44288 Kaunas,  duomenys apie įmonę kaupiami ir  saugomi
Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  direktorės  Editos  Želvienės,
veikiančios įmonės pagal 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. Pirkimas yra vienkartinis. 
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.  Prekes  pristatyti  ne  vėliau  kaip  per  60 (šešiasdešimt)  darbo dienų nuo sutarties
įsigaliojimo.

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  10  (dešimt)  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. Suteikti Prekėms 24 mėn. garantiją. 
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  4584,00 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai

aštuoniasdešimt keturi  Eurau,  nulis centų),  be PVM yra 3788,43 Eur (trys tūkstančiai  septyni
šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, keturiasdešimt trys centai. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už
paslaugas  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  paslaugų 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, paslaugų 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  bet  ne  ilgiau  kaip  3  mėnesius  nuo  sutarties
pasirašymo. Gleivių atsiurbėjas turi būti pristatytas Pirkėjui ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo
pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. 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.

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

https://www.esaskaita.eu/


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.
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