Priedas Nr. 4
VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS LIGONINĖ
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR.
DĖL RENTGENOLOGINIŲ VAIZDŲ SKAITMENIZAVIMO ĮRANGOS PIRKIMO
(Projektas)
2016 m.__________ d.
Utena
VšĮ Utenos ligoninė, atstovaujama direktoriaus Daliaus Drungos, veikiančio pagal įstaigos
įstatus,
toliau
vadinama
Pirkėju,
ir
_________________________
atstovaujama
____________________________________, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama Tiekėju,
toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti rentgenologinių vaizdų skaitmenizavimo įrangą (toliau –
prekės), pristatyti į Pirkėjo būstinę, surinkti, instaliuoti, išbandyti, instruktuoti ir apmokyti
personalą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nurodyta kaina
Sutarties 5.1 p. numatyta tvarka.
1.2. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti nurodyto
modelio prekės, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti
kito (naujesnio) modelio naują prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir
bus pristatomas už tą pačią kainą.
2. SUTARTIES SUMA
2.1.
Sutarties
suma
be
_____________________________________ )

PVM

sudaro

______

Eur

(

(žodžiu)
PVM suma _______ Eur ( _________________________________________________________ )
(žodžiu)
Bendra
sutarties
suma
su
PVM
sudaro
__________
Eur
(
____________________________________ )
(žodžiu)
2.2. Sutartyje bus nustatyta fiksuota kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti
keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai.
Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM).
Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo
keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ arba jį pakeisiančiame leidinyje
dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama)
proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu
2.3. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, prekių pristatymo,
surinkimo, paleidimo, garantinio aptarnavimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos, būtinos
Sutarties vykdymui.
2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra
gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos
aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai pirkimo
sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar)

pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties
sąlygas.
3. RENTGENOLOGINIŲ VAIZDŲ SKAITMENIZAVIMO ĮRANGOS PRISTATYMAS
3.1. Pasirašius ir įsigaliojus sutarčiai, Tiekėjas rentgenologinių vaizdų skaitmenizavimo
įrangą įsipareigoja pristatyti, surinkti ir apmokyti personalą po sutarties pasirašymo ir jos
įsigaliojimo ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų ir perduoti Pirkėjui
dokumentus. Esant nenumatytoms aplinkybėms, rentgenologinių vaizdų skaitmenizavimo įrangos
pristatymo terminas gali būti pratęsiamas dar 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
3.2. Tuo atveju, jei rentgenologinių vaizdų skaitmenizavimo įranga pateikiama supakuota ir
priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo
perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai.
3.3. Tiekėjas perduoda Pirkėjui įrangos vartotojo instrukciją (būtinas vertimas į lietuvių
kalbą) ir techninę dokumentaciją. Tiekėjas surenka, instaliuoja, išbando įrangą bei instruktuoja ir
apmoko personalą. Tai atlikus Šalys pasirašo rentgenologinių vaizdų skaitmenizavimo įrangos
priėmimo – perdavimo aktą.
3.4. Iki prekių priėmimo visa atsakomybė dėl prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka
Tiekėjui.
3.5. Rentgenologinės vaizdų skaitmenizavimo įrangos pristatymo vieta: VšĮ Utenos
ligoninė, Aukštakalnio g. 3, LT-28151 Utena.
4. RENTGENOLOGINIŲ VAIZDŲ SKAITMENIZAVIMO ĮRANGOS KOKYBĖ IR
GARANTIJOS
4.1. Tiekėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra naujos, nenaudotos, be defektų ir jų
kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus, Tiekėjo pasiūlymą bei
kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus, su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas garantuoja, kad prekės yra
kokybiškos, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ar kt.). Tiekėjas
įsipareigoja pašalinti visus surinkimo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita.
4.2. Rentgenologinių vaizdų skaitmenizavimo įrangai suteikiama ne mažesnė kaip 24
mėnesių garantija ir/ar ne mažesnė nei gamintojo suteikiama garantija nuo įrangos surinkimo
dienos.
4.3. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą prekių remontą, įskaitant
prekių dalių pakeitimą naujomis, bei nustatytų techninių galimybių atkūrimą arba nemokamą prekių
pakeitimą naujomis. Garantinis terminas stabdomas nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą iki
kol Tiekėjas pašalina gedimą ir atitinkamai pratęsiamas tokiam laikotarpiui, per kurį Pirkėjas
negalėjo naudotis prekėmis. Jei Tiekėjas pakeičia prekes ar prekių dalis naujomis, tai naujoms
prekėms ar jų dalims taikomas toks pat šios Sutarties 4.2. punkte nurodytas garantinis terminas.
4.4. Prekes garantiniu laikotarpiu aptarnauja ir remontuoja Tiekėjas arba Tiekėjo įgaliojimą
turintis kitas ūkio subjektas Tiekėjo lėšomis. Serviso specialistas atvyksta ne vėliau kaip per 24
valandas nuo žodinio ar raštiško Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą. Nepavykus pašalinti
gedimo, Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį pakeisti sugedusią įrangą
(detales) nauja.
4.5. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Tiekėjas ar jo
įgaliojimą turintis kitas ūkio subjektas.
5. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
5.1. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už laiku pristatytas kokybiškas, Sutartyje ir Konkurso
sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai privalomojo socialinio draudimo lėšos iš VLK (PSDF) bus
pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros
gavimo dienos.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
6.1. Jeigu Tiekėjas per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo
dienos nepristato Pirkėjui visų prekių ar dalį prekių, jis moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio
delspinigius nuo nepateiktų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
6.2. Be pateisinamų priežasčių, Pirkėjui laiku nesumokėjus už priimtas kokybiškas prekes
per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjui pareikalavus, Pirkėjas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius
už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos vertės.
6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje
prisiimtus įsipareigojimus.
7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių
įsipareigojimų įvykdymo (įskaitant ir garantinį laikotarpį) pagal šią sutartį.
7.2. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti nurodyto
modelio prekės, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti
kito (naujesnio) modelio prekę, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų, su sąlyga, kad naujas
modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.
7.3. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.
7.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prie 14 (keturiolika) kalendorinių dienų
bei reikalauti visų galimų nuostolių atlyginimo jei:
7.4.1. Tiekėjo parduotos prekės yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti
per Pirkėjui priimtiną terminą
7.4.2. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose
ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
7.4.3. keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
7.4.5. Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas
kaltu dėl profesinio pažeidimo;
7.4.6. Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos,
pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
7.4.7. Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nurodytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminų;
7.4.8. Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties
pažeidimas;
7.4.9. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.
7.5. Tiekėjas gali nutraukti Sutartį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs
Pirkėją, jei:
7.5.1. Pirkėjas laiku nesumoka už pristatytą rentgenologinių vaizdų skaitmenizavimo įrangą,
kai ji buvo perduota nustatytu terminu;
7.5.2. Pirkėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties
pažeidimas.
8. NENUGALIMA JĖGA ( FORCE MAJEURE )
8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force
majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.
8.2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą, jei tai įvyko dėl
aplinkybių, nepriklausančių nuo šalių valios, t.y. gamtinių stichinių nelaimių, karinių veiksmų,
susirėmimų, pilietinių riaušių, streikų, sabotažo, embargo.
8.3. Šių sąlygų atsiradimas turi būti patvirtintas tos šalies, kurioje atsirado aplinkybės,
Pramonės ir prekybos rūmų arba kitos kompetentingos organizacijos raštišku patvirtinimu.

8.4. Sutarties šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų,
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, privalo registruotu laišku apie tai
informuoti kitą sutarties šalį, pateikdama šį faktą patvirtinančius dokumentus. Pavėluotas ar
netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas, atima iš jos teisę remtis
išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančių nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar
netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.
9. KITOS SĄLYGOS
9.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs.
Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Tiekėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų,
išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami Šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti
derybų kelių, gali būti sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis
teismingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės vietą.
9.3. Sutartis, visi jos priedai ir papildomi susitarimai sudaromi ir pasirašomi lietuvių kalba,
dviem lygiaverčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
9.4. Tiekėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių ar
pretenzijų, parduodamos prekės nėra areštuotos ir nėra teisminio ginčo objektas, taip pat Tiekėjo
teisė disponuoti prekėmis nėra atimta ar apribota.
9.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams
ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų
vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek
įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
9.6. Pasikeitus buveinės adresui, pavadinimui, telefonų ir faksų numeriams, banko
rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.
9.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu
egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
PRIDEDAMA: Specifikacija.
10. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI
Pirkėjas
Viešoji įstaiga Utenos ligoninė
Aukštakalnio g. 3, LT-28151 Utena
Įmonės kodas 183854143
PVM kodas (įstaiga nėra PVM mokėtoja)
A/s LT 04 7044 0600 0251 6012
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel./faksas 8~389 63820
e. p.: info@utenosligonine.lt
Direktorius
________________
Dalius Drunga
A.V.

Tiekėjas

Priedas prie Sutarties Nr. ____________

SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Rentgenologinių vaizdų

Mato
vnt.

Vnt.

Kiekis

Kaina
Eur
be PVM

1

skaitmenizavimo įranga
Bendra sutarties suma Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais)

JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI:
Pirkėjas
Viešoji įstaiga Utenos ligoninė
Aukštakalnio g. 3, LT-28151 Utena
Įmonės kodas 183854143
PVM kodas (įstaiga nėra PVM mokėtoja)
A/s LT 04 7044 0600 0251 6012
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel./faksas 8~389 63820
e. p. info@utenosligonine.lt

Direktorius
_________________
Dalius Drunga

A.V.

Tiekėjas

Kaina
Eur
su PVM

