
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos: 

1. Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas prognozuojamas mėsos gaminių po-

reikis 12 mėn. Įsipareigojimas išpirkti 70 proc.

2. Sutartis sudaroma 12 mėn. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

3. Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis, 2 (du) kartus per savaitę, nuo 7:00 iki

10:00 val. ryto, nepriklausomai nuo atskiro užsakymo vertės.

4. Visi  maisto  produktai  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos

ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-1000 „Dėl pacientų maitinimo organizavimo

asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus bei

HN15:2005;  HN54:2008;  HN26:2006;  HN24:2003;   HN16:2011;  HN119:2002  (aktualiomis

redakcijomis) ir Europos bendrijos nustatytus reikalavimus.

5. Tiekėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. 

6. Tiekėjas  privalo  pateikti  gamintojo  kokybės  pažymėjimą  arba  lygiavertį

pažymėjimui dokumentą  originalia  kalba  (jei  importuojama)  kartu  su lietuvišku vertimu.  Šis

dokumentas turi būti pateiktas teikiant pasiūlymą, pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos

pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

7. Maisto produktams pervežti naudojamos transporto priemonės ir (ar) konteineriai

turi būti švarūs, geros būklės ir gerai prižiūrimi tam, kad maisto produktai būtų apsaugoti nuo

užteršimo.  Transportavimo  metu  pervežami  maisto  produktai  tokiu  būdu,  kad  nebūtų

pažeidžiamas pakuočių vientisumas, būtų išvengta pakuočių deformacijų, dūžių, išsiliejimo. Kur

būtina, maisto produktams pervežti naudojamose pervežimo priemonėse ir (ar) konteineriuose

turi  būti  palaikoma  maisto  produktams  laikyti  tinkama  temperatūra  bei  juose  turi  būti

temperatūros  valdymo  įrenginys.  Transporto  priemone  gabenami  tik  transporto  priemonės

temperatūros  charakteristikas  atitinkantys  maisto  produktai:  pvz:  greitai  gendantys  maisto

produktai negali būti gabenami be šalčio (temperatūra turėtų būti 0-6°C), negali būti gabenimo

metu  sušaldyti;  užšaldyti  maisto  produktai  gabenami  ne  mažesnėje  kaip  minus  18°C

temperatūroje.

Priedas Nr. 1 

prie 2022 m. lapkričio 18 d. 
sutarties Nr. 



8. Kiekviena  pakuotė  privalo  būti  su  etiketėmis.  Etiketėje  turi  būti  nurodytas

gamintojas,  gaminio  pavadinimas,  standartas,  kokia  rūšis,  receptūros  sudėtis,  maistinė  ir

energetinė vertė, galiojimo laikas.

9. Tiekėjas užtikrina pristatytų maisto produktų galiojimo laiko tinkamumą. Galioji-

mo laikas turi būti praėjęs ne daugiau kaip 1/3 (trečdalis) viso galiojimo laiko. Laikas nustatomas

pagal ant pakuotės nurodytą pagaminimo datą ir galiojimo termino pabaigos datą.

10. Greitai gendančių produktų tinkamumo vartoti terminas turi būti nurodytas

sąskaitoje  arba  papildomai  suteikta  informacija  apie  prekę  (  nurodant:     "Prekės  

pavadinimas" ,"Tinka vartoti...", "Paras ..." ir" Temperatūra").

Eil. 
Nr.

Produkto
pavadinimas

Mato 
vnt.

Prognozuo -
jamas kiekis
per 12 mėn.

Būtinos sąlygos ir reikalavimai

1 2 3 4 5
1. Virtas  kiaulienos

vyniotinis
„Kleboniškas
vyniotinis“
Aukščiausia rūšis

Kg 500,00 1 dalis:
1.1.  Virtas,  natūralus  kiaulienos  vyniotinis,
pagamintas pagal LST 1919:2003. 
1.2.  Leistinas ligonių maitinimui.
1.3.  Turi  atitikti  LR  žemės  ūkio  ministro
2015  m.  vasario  9  d.  įsakymu  Nr.  3D-78
patvirtintą  mėsos  gaminių  techninį
reglamentą.
Turi  atitikti  2019  m.  rugpjūčio  20  d.
sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-
1000  patvirtinto  „Pacientų  maitinimo
organizavimo  asmens  sveikatos  priežiūros
įstaigose tvarkos aprašo” reikalavimus. 
1.4. Be pašalinio skysčio pakuotėje. 
1.5. Konsistencija – stangri, pjūvyje rausvos
spalvos be pilkų dėmių ir tuštumų; pjaunant
netrupa; skonis ir kvapas – malonus, švelnaus
skonio. 

2 dalis:
2.1. Aukščiausia rūšis. 
2.2. Kiaulienos ne mažiau 90 proc.
2.3.  Druskos  kiekis  (g)  ne  didesnis  nei
1,7g/100 g. 
2.4. Cukrų kiekis (g) ne didesnis nei 3,0g/100
g. 
2.5. Be rūkymo kvapiosios medžiagos. 
2.6.  Be baltyminių  mėsos pakaitalų,  maisto
užpildų ir mechaniškai atskirtos mėsos. 
2.7. Sudėtyje  negali būti  GMO. 



2.8.  Fasuotė:  dėžėse,  sveriama,  paženklinta.
Išfasuota iki 0,7 kg. 
2.9. Be draudžiamų maisto priedų*. 

2. Virtas  vištienos
vyniotinis 
Aukščiausia rūšis

Kg 500,00 1 dalis: 
1.1.  Virtas,  natūralus  vištienos  vyniotinis,
pagaminta pagal LST 1919:2003. 
1.2. Leistinas ligonių maitinimui.
1.3.   Turi  atitikti  LR  žemės  ūkio  ministro
2015  m.  vasario  9  d.  įsakymu  Nr.  3D-78
patvirtintą  mėsos  gaminių  techninį
reglamentą.
Turi  atitikti  2019  m.  rugpjūčio  20  d.
sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-
1000  patvirtinto  „Pacientų  maitinimo
organizavimo  asmens  sveikatos  priežiūros
įstaigose tvarkos aprašo” reikalavimus. 
1.4. Be pašalinio skysčio pakuotėje.
1.5. Konsistencija – stangri, pjūvyje rausvos
spalvos be pilkų dėmių ir tuštumų; pjaunant
netrupa; skonis ir kvapas – malonus, švelnaus
skonio. 

2 dalis:
2.1. Aukščiausia rūšis. 
2.2. Vištienos ne mažiau 65 proc.
2.3.  Druskos  kiekis  (g)  ne  didesnis  nei
1,7g/100 g. 
2.4. Cukrų kiekis (g) ne didesnis nei 3,0g/100
g
2.5. Be rūkymo kvapiosios medžiagos. 
2.6.  Be baltyminių  mėsos pakaitalų,  maisto
užpildų ir mechaniškai atskirtos mėsos. 
2.7. Sudėtyje negali būti GMO. 
 2.8. Fasuotė: dėžėse, sveriama, paženklinta.
Išfasuota iki 0,7 kg.
2.9. Be draudžiamų maisto priedų*. 

*MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI PACIENTAMS MAITINTI
TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS

1. Dažikliai:
1.1.   E 102 tartrazinas;
1.2.   E 104 chinolino geltonasis;
1.3.   E 110 saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S;
1.4.   E 120 košenilis, karmino rūgštis, karminas;



1.5.   E 122 azorubinas, karmosinas;
1.6.   E 123 amarantas;
1.7.   E 124 ponso 4R, košenilis raudonasis A;
1.8.   E 127 eritrozinas;
1.9.   E 129 alura raudonasis AC;
1.10. E 131 patentuotas mėlynasis V;
1.11. E 132 indigotinas, indigokarminas;
1.12. E 133 briliantinis mėlynasis FCF;
1.13. E 142 žaliasis S;
1.14. E 151 briliantinis juodasis BN;
1.15. E 155 rudasis HT;
1.16. E 180 litolrubinas BK.
2. Konservantai ir antioksidantai:
2.1. E 200 sorbo rūgštis;
2.2. E 202 kalio sorbatas;
2.3. E 203 kalcio sorbatas;
2.4. E 210 benzenkarboksirūgštis;
2.5. E 211 natrio benzoatas;
2.6. E 212 kalio benzoatas;
2.7. E 213 kalcio benzoatas;
2.8. E 220 228 sieros dioksidas ir sulfitai.
3. Saldikliai:
3.1.   E 950 acesulfamas K;
3.2.   E 951 aspartamas;
3.3.   E 952 ciklamatai;
3.4.   E 954 sacharinai;
3.5.   E 955 sukralozė;
3.6.   E 957 taumatinas;
3.7.   E 959 neohesperidinas DC;
3.8.   E 960 steviolio glikozidai;
3.9.   E 961 neotamas;
3.10. E 962 aspartamo-acesulfamo druska;
3.11. E 969 advantamas.
4. Aromato ir skonio stiprikliai: 
4.1.   E 620 glutamo rūgštis;
4.2.   E 621 mononatrioglutamatas;
4.3.   E 622 monokalioglutamatas;
4.4.   E 623 kalcio glutamatas;
4.5.   E 624 monoamonioglutamatas;
4.6.   E 625 magnio glutamatas;
4.7.   E 626 guanilo rūgštis;
4.8.   E 627 dinatrioguanilatas;
4.9.   E 628 dikalioguanilatas;
4.10. E 629 kalcio guanilatas;
4.11. E 630 inozino rūgštis;
4.12. E 631 dinatrioinozinatas;



4.13. E 632 dikalioinozinatas;
4.14. E 633 kalcio inozinatas;
4.15. E 634 kalcio5´-ribonukleotidai;
4.16. E 635 dinatrio5´-ribonukleotidai. 

 Pasiūlymo kaina: 
Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas Mato 
vnt.

Prognozuo
jama 
apimtis 
per 12 
mėn.

Mato 
vnt. 
kaina 
Eur be 
PVM

Viso kiekio 
kaina Eur 
be PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Virtas kiaulienos vyniotinis „Kleboniškas

vyniotinis“ 
Aukščiausia rūšis. Gamintojas UAB 
„Samsonas“ 

Kg 500,00 4,70 2350,00

2. Virtas vištienos vyniotinis 
Aukščiausia rūšis. Gamintojas UAB 
„Samsonas“ 

Kg 500,00 5,90 2950,00

Viso Eur be PVM 5300,00
PVM 21 proc. 1113,00

Iš viso Eur su PVM 6413,00
Iš viso Eur be PVM: penki tūkstančiai trys šimtai eurų, nulis centų. 
Iš viso Eur su PVM: šeši tūkstančiai keturi šimtai trylika eurų, nulis centų.

TIEKĖJAS PIRKĖJAS

UAB „Samsonas“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
centras

Europos pr. 38, LT-46369 Kaunas Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
Į/k 133140587, PVM – LT331405811 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT27 7044 0600 0284 6368 LT62 7300 0101 3447 9546
Bankas SEB AB, kodas 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Mob. 8 696 29 464 Tel. (8 41) 524 037
El. p. konkursai@samsonas.lt El. p. info  @gerc.lt   
Generalinis direktorius Direktorė 
Henrikas Urbšta Inga Tamosinaitė
A. V.                                                                            A. V.

mailto:info@gerc.lt
mailto:konkursai@samsonas.lt


MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMAS" PIRKI-
MO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr.     

Šiauliai 2022 m.lapkričio 18 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  „Samsonas“, juridinio  asmens  kodas  133140587,  kurio
registruota  buveinė  yra  Europos pr.  38,  LT-46369 Kaunas,  duomenys  apie  įmonę kaupiami  ir
saugomi Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų registre,  atstovaujama generalinio  direktoriaus
Henriko Urbštos, 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. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti visoprekių kieko, gaminiai bus perkami pagal įstaigos

poreikį. 
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 2 (dvi) darbo dienas nuo pateikto užsakymo.
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 3 (tris) valandas 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, faksimilinio 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 6413,00 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai

trylika eurų, nulis centų), be PVM  yra 5300,00  Eur (penki tūkstančiai trys šimtai eurų, nulis
centų).  Pirkėjas  įsipareigoja  apmokėti  už  prekes  pavedimu  į  Tiekėjo  atsiskaitomąją  sąskaitą.



Pirkėjas apmoka Tiekėjui už pristatytas prekes 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  sudaroma  12  mėnesių  laikotarpiui,  bet  ne  ilgiau,  negu  bus  pasiekta  šios

Sutarties 3.1. punkte nurodyta maksimali Sutarties vertė (jos neviršijant), priklausomai, kuri sąlyga
bus  pasiekta  anksčiau.  Sutartis  įsigalioja,  kai  ją  pasirašo  abi  Šalys.  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.

TIEKĖJAS PIRKĖJAS

UAB „Samsonas“ VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos
centras

Europos pr. 38, LT-46369 Kaunas Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
Į/k 133140587, PVM – LT331405811 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
A/s LT27 7044 0600 0284 6368 LT62 7300 0101 3447 9546
Bankas SEB AB, kodas 70440 AB „Swedbank“, b. k. 73000 
Mob. 8 696 29 464 Tel. (8 41) 524 037
El. p. konkursai@samsonas.lt El. p. info  @gerc.lt   
Generalinis direktorius Direktorė 
Henrikas Urbšta Inga Tamosinaitė
A. V.                                                                            A. V.
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