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RANGOS DARBŲ SUTARTIES BENDROJI DALIS 

 

1. Sutartyje naudojamos sąvokos 

1.1. Sutarties BD didžiąja raide rašomos sąvokos turės žemiau apibrėžtas reikšmes, jei Sutarties BD nenurodyta arba 
iš konteksto nėra aišku kitaip: 

1.1.1. Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, 
kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), 
atitinkantys Techninę specifikaciją. 

1.1.2. Darbai – visi Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus atitinkantys darbai (ar jų dalys), kurie patenka į 
Sutarties BD 4 dalyje nurodytą Darbų apimtį, įskaitant, tačiau ne tik jiems atlikti Rangovo naudojamas 
Medžiagas, Įrenginius ir atliktų Darbų rezultatą. 

1.1.3. Darbų atlikimo terminas – Sutarties SD nurodytas terminas per kurį turi būti atlikti, užbaigti ir 
Užsakovui perduoti visi Sutartyje nurodyti Darbai. 

1.1.4. Darbų įkainiai – Sutarties SD nurodyti įkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos Užsakovas moka Rangovui 
už atliktus Darbus, įskaitant visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir mokesčius. Į Darbų įkainius 
PVM nėra įskaitomas. 

1.1.5. Darbų kaina – Sutarties SD nurodyta kaina, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu 
(išskyrus atvejus, kai numatomas Darbų kainos perskaičiavimas) ir kurią Užsakovas moka Rangovui už 
atliktus Darbus, įskaitant visas su Darbų atlikimu susijusius išlaidas ir mokesčius. Į Darbų kainą PVM 
nėra įskaitomas. 

1.1.6. Darbų vieta – Užsakovo Rangovui Sutarties nustatyta tvarka perduota Darbų vykdymo vieta, kurioje 
atliekami Darbai. 

1.1.7. Įrenginiai – Rangovo Pasiūlyme ir (ar) Pirkimo sąlygose detalizuoti (jei nurodomi) bet kokie įrenginiai, 
įranga, prietaisai, mechanizmai, programos, produktai, kurių kaina yra įskaičiuota į Darbų kainą ir 
kuriuos Rangovas naudoja Darbams atlikti, ir (ar) kurie turi būti perduoti Užsakovui pagal Sutartį, ir 
(ar) kurie naudojami Darbuose (įskaitant, tačiau ne tik statybos produktus). 

1.1.8. Medžiagos – Rangovo Pasiūlyme ir (ar) Pirkimo sąlygose detalizuotos įvairios medžiagos, gaminiai ir 
kitos priemonės, kurių kaina yra įskaičiuota į Darbų kainą ir kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, 
ir (ar) kurias Rangovas perduoda Užsakovui pagal Sutartį, ir (ar) kurios naudojamos Darbuose 
(įskaitant, tačiau ne tik statybos produktus), ir kurios nėra laikomos Įrenginiais. 

1.1.9. Nenugalima jėga – aplinkybės, kurių Šalis negali kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo 
metu, negali užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nėra prisiėmusi rizikos dėl 
tokių aplinkybių atsiradimo. 

1.1.10. Paraiška – Rangovo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria reiškiamas pageidavimas 
dalyvauti šiais būdais atliekamame pirkime: riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio 
dialogo arba inovacijų partnerystės. 

1.1.11. Pasiūlymas – dokumentai, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose.  

1.1.12. Pirkimo dokumentai – dokumentai, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatyme. 

1.1.13. Pirkimo sąlygos – Užsakovo vykdytų viešojo pirkimo procedūrų metu pateiktų dokumentų visuma, 
kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė Pasiūlymą. 

1.1.14. Rangovas – Sutarties Šalis, kuri įsipareigoja atlikti ir užbaigti Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir 
terminais. Rangovo sąvoka taip pat apima ir Rangovo Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais 
pagrindais Rangovo Darbų atlikimui pasitelktus asmenis, jei Sutartyje nėra numatyta kitaip. 

1.1.15. Sąskaita – pagal Aktus (jei pasirašomi) Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita 
faktūra ar sąskaita faktūra (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas) už Rangovo tinkamai, kokybiškai ir 
laiku atliktus Darbus.  
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1.1.16. Subrangovas – ūkio subjektas, nurodytas Rangovo Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme ir (ar) Sutarties SD, 
kuris pagal rašytinį ir galiojantį sandorį su Rangovu yra Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje 
nurodytus Darbus.  

1.1.17. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, kuri yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti 
bendrąsias Sutarties nuostatas. Sutarties BD skelbiama viešai Užsakovo interneto tinklalapyje ir 
Rangovui atskirai neįteikiama.  

1.1.18. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, kuri yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti 
specialiąsias Sutarties nuostatas.  

1.1.19. Sutartis – tarp Šalių sudaryta sutartis dėl Darbų atlikimo, susidedanti iš Sutarties BD 2.1 punkte 
nurodytų dokumentų.  

1.1.20. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 

1.1.21. Techninė specifikacija – dokumentas, kuris suprantamas taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose. 

1.1.22. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita 
Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais 
– ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus. Užsakymo gavimo data laikoma jo 
pristatymo data (jei užsakymas perduodamas tiesiogiai), arba užsakymo išsiuntimo data ir tikslus 
išsiuntimo laikas (jei užsakymas pateikiamas el. paštu), arba 3 (trečia) kalendorinė diena po užsakymo 
išsiuntimo paštu dienos, o Rangovui duodant žodinį nurodymą – tokio veiksmo atlikimo momentas. 

1.1.23. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.  

2. Sutarties struktūra ir aiškinimas 

2.1. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų (su priedais, jei pridedami) 
prioriteto tvarka: (1) Sutarties SD; (2) Techninė specifikacija; (3) Sutarties BD; (4) Rangovo Paraiška, galutinis 
Pasiūlymas; (5) kiti Pirkimo dokumentai. Tuo atveju, jei tarp šiame Sutarties BD punkte nurodytų 
dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį jie 
yra išvardinti. 

2.2. Jei šioje Sutarties BD nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaita, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos 
giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį, apima tiek 
juridinius, tiek ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu 
konkrečiu atveju) atvirkščiai. Žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ reiškia, kad atitinkamas 
susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu, o „raštu“ reiškia visas Sutarties dokumentuose nustatytas 
taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (ar) elektroninius dokumentus bei bet kokius 
Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus dokumentus. 

3. Sutarties objektas 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika, sąskaita ir atsakomybe, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais 
atlikti Sutarties SD nurodytus Darbus, kurie detalizuoti Techninėje specifikacijoje, ir perduoti šių Darbų 
rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus, Darbus ir sumokėti Darbų 
kainą Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  

3.2. Rangovas bus laikomas įvykdęs Sutartį (taip pat , Užsakymą, kai jis teikiamas), kai atliks ir perduos visus 
pagal Sutartį privalomus atlikti Darbus (įskaitant Darbų rezultato perdavimą) bei Užsakovo naudai laiku ir 
tinkamai atliks statybos užbaigimo procedūras (jei pagal Sutartį jos turi būti atliekamos). 

4. Darbų apimtys ir Darbų pakeitimai 

4.1. Visi Sutarties SD nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas turi atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui, detalizuojami 
Techninėje specifikacijoje. Darbai atliekami pagal Sutarties BD, Sutarties SD ir Techninėje specifikacijoje 
nustatytą tvarką ir sąlygas. 

4.2. Darbų kaina ir Darbų įkainiai yra fiksuota ir galutinė suma (jei Sutarties SD nėra nurodoma kitaip), į kurią 
įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos 
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(neįskaitant PVM), įskaitant, tačiau neapsiribojant Įrenginių, Medžiagų, gaminių, įrankių ir kitų daiktų, 
reikalingų Sutarties vykdymui, įsigijimo išlaidas, išlaidas, susijusias su Sutartyje nurodytų ar Sutartimi 
susijusių dokumentų rengimu, derinimu, pateikimu, Sutarties sudarymu ir vykdymu ir visas kitas tiesiogines 
bei netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu, bei bet kokių darbų, reikalingų Darbams atlikti ir 
Sutarčiai vykdyti, atlikimu, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip. Už Darbus, kuriuos 
Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neapmokama. Rangovas prisiima visą 
riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo 
išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (jam padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai), 
tačiau tai Rangovui nesuteikia teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar šiuo pagrindu atsisakyti Sutarties. 

4.3. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tinkamam Sutarties 
vykdymui, t. y. tam, kad visi Darbai būtų užbaigti ir atlikti tinkamai bei laiku ir kuriuos Rangovas objektyviai 
turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, teisės aktų 
reikalavimais ir (ar) situacija rinkoje. 

4.4. Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustatys, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės nei 
nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo Sutarties SD nustatyta tvarka ir terminais informuoti 
Užsakovą.  

4.5. Darbai, kurie nėra numatyti Techninėje specifikacijoje, išskyrus Sutarties BD 4.3. punkte nurodytus darbus, 
galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, kuris 
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Šiuo atveju, kai Darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta 
Techninėje specifikacijoje, t. y. reikalingas Techninėje specifikacijoje nenumatytų darbų atlikimas, Rangovas 
patvirtina ir garantuoja, jog Užsakovo nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui pateiks visus ir bet kokius 
Užsakovo iš Rangovo reikalaujamus dokumentus, kurie susiję su papildomų darbų atlikimu ir kuriais 
remiantis Užsakovas įvertins papildomų darbų reikalingumą.    

4.6. Tuo atveju, jei faktinės Darbų apimtys yra mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Darbų gali būti 
atsisakoma tik tuo atveju, jei Užsakovas Rangovui pateikia rašytinį nurodymą dėl Darbų atsisakymo (jų 
nevykdymo). 

4.7. Darbų vykdymo metu Rangovas turi naudoti tik tuos Įrenginius ir Medžiagas, kurios nurodytos Techninės 
specifikacijos prieduose Nr. 3.1 ir 3.2.  Šiuose prieduose nurodytos Medžiagos / Įrenginiai turi atitikti 
Techninės specifikacijos prieduose Nr. 2.1 ir 2.2 nustatytus reikalavimus ir (arba) būti parinkti iš medžiagų 
sąrašo, nurodyto galiojusio pirkimo skelbimo metu, jei toks sąrašas buvo nurodytas. 

4.8. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, turi teisę keisti naudojamas 
Medžiagas / Įrenginius, tačiau tik tuo atveju, jeigu tokių medžiagų / gaminių konkretus gamintojas 
nebegamina ir (arba) oficialus gamintojo atstovas nebeparduoda. Siekdamas keisti perkamą Medžiagą / 
Įrenginį, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad egzistuoja šiame 
punkte nurodytos aplinkybės ir kad keičiamos Medžiagos / Įrenginiai visiškai atitinka Techninės 
specifikacijos reikalavimus. Rangovui keičiant Medžiagas / Įrenginius, jokios kitos Sutarties sąlygos nėra 
keičiamos.  

5. Darbų vieta ir Darbų sauga 

5.1. Užsakovas suteikia teisę nustatytu terminu Rangovui naudotis Darbų atlikimui reikalinga Darbų vieta, t. y. 
žemės sklypu (ar jo dalimi), kuris priklauso Užsakovui nuosavybės teise ar Užsakovo yra valdomas nuomos 
teise ar kitu teisėtu pagrindu. Rangovui Darbų vieta perduodama Šalims pasirašant Darbų vietos 
perdavimo–priėmimo aktą (po 1 (vieną) vienodą teisinę galią turintį egzempliorių kiekvienai Šaliai). Jei 
Sutartyje Darbų vietos naudojimo sąlygų Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darbų atlikimui trūkstama 
vieta Rangovas pasirūpina pats savo lėšomis. 

5.2. Užbaigus Darbus Rangovas privalo grąžinti Darbų vietą į iki Darbų atlikimo buvusią būklę, išskyrus atvejus, 
kai dėl objektyvių priežasčių to negalima padaryti. Darbų vieta grąžinama Šalims pasirašant Darbų vietos 
perdavimo–priėmimo (grąžinimo) aktą (po 1 (vieną) vienodą teisinę galią turintį egzempliorių kiekvienai 
Šaliai).  

5.3. Sauga Darbų vietoje ir kitoje Darbų vykdymo teritorijoje: 

5.3.1. Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti Darbus, privalo viso Darbų vykdymo metu laikytis Užsakovo 
patvirtintų darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių.  
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5.3.2. Rangovas užtikrina, kad šių taisyklių laikysis jo darbuotojai, Subrangovai (jo darbuotojai), kiti 
asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas.   

 

5.4. Darbų vykdymo metu Rangovas Darbų vietoje ar kitoje Darbų vykdymo teritorijoje privalo: 

5.4.1. Užtikrinti Darbų vietos (ar kitos Darbų vykdymo teritorijos) tinkamą būklę, ją naudoti tik Darbų 
atlikimui, užtikrinti ir garantuoti – darbuotojų ir darbų saugos, gaisrinės saugos, techninės saugos, 
civilinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų (toliau – Sauga) laikymąsi, Darbų vietos (ar kitos 
Darbų vykdymo teritorijos) bei joje esančio, Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims priklausančio 
turto saugumą, teisėtą ir saugų darbą, įskaitant, tačiau ne tik teisės aktų reikalaujamų ženklų, 
aptvėrimų įrengimą, bet kokių nereikalingų ir Darbų vykdymui trukdančių medžiagų, įrenginių, atliekų 
ar kitų bet kokių kliuvinių pašalinimą bei vykdyti kitus Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytus 
saugos reikalavimus; 

5.4.2. Užtikrinti laisvą Užsakovo atstovo ir (ar) kitų jo nurodytų asmenų patekimą į Darbų vietą (ar kitą Darbų 
vykdymo teritoriją), sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus 
Darbų vietoje reikalingus atlikti darbus, kurių Rangovas neatlieka. 

5.5. Darbų vykdymo metu Darbų vietoje Rangovas turi teisę: 

5.5.1. Patiekti, iškrauti, priimti ir sandėliuoti bei saugoti Darbams reikalingus Įrenginius, Medžiagas ir 
techniką, taip pat įrengti laikinus statinius (prieš tai gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą), kurie reikalingi 
Darbams atlikti ir Įrenginiams, Medžiagoms saugoti ar Darbams organizuoti (už šio turto praradimą, 
sugadinimą, sunaikinimą ir (ar) bet kokį kitą neigiamą poveikį atsakomybė tenka Rangovui).  

6. Darbų atlikimo terminai ir Darbų vykdymas 

6.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti ir užbaigti per Darbų atlikimo terminą, kuris nurodytas Techninėje 
specifikacijoje ir (ar) Sutarties SD. 

6.2. Darbai turi būti atliekami pagal Šalių patvirtintą grafiką (etapais) (toliau – Grafikas), jei taip nurodyta 
Sutarties SD, arba pagal Užsakymą, jei taip nurodyta Sutarties SD, arba kita Sutarties SD arba Techninėje 
specifikacijoje nurodyta tvarka. Grafike nustatyti terminai gali būti keičiami rašytiniu Šalių susitarimu, tačiau 
nekeičiant Sutarties BD 6.1 punkte nustatyto termino. Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui 
suderinimui (jei Sutarties SD nėra nustatyta kitaip) per Sutarties SD nustatytą terminą.  

6.3. Tuo atveju, jei Sutarties SD nurodyta, kad Darbai turi būti atliekami pagal Grafiką (etapais), Rangovas Darbus 
turi organizuoti taip, kad jie būtų atlikti atitinkamais Grafike nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo 
įvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapą Rangovas turi užbaigti per Darbų atlikimo terminą. 

6.4. Grafikas gali būti keičiamas (tikslinimas), įskaitant, tačiau ne tik jame nurodytų Darbų vykdymo eigą (Darbų 
eiliškumą), tik Šalims raštu patvirtinus Grafiko pakeitimus. Grafiko keitimas jokiais atvejais nėra laikomas 
Sutarties sąlygų pakeitimu.  

6.5. Darbų atlikimo terminas gali būti pakeistas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: (1) Užsakovas nevykdo ar 
netinkamai vykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Rangovas dėl to negali vykdyti Darbų; ar (2) valstybės 
ar savivaldos institucijų veiksmai trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; (3) Sutarties galiojimo laikotarpiu, 
vykdant Darbus pagal Šalių Sutartyje nustatyta tvarka patvirtintą Grafiką, buvo nepalankios meteorologinės 
sąlygos arba kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos, dėl kurių objektyviai nebuvo įmanoma atlikti 
Sutartyje numatytų Darbų, Rangovui pateikus patvirtinančius dokumentus ir Užsakovui patvirtinus jų 
pagrįstumą, Darbų trukmė pratęsiama tiek, kiek truko tokios aplinkybės. 

6.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD 6.5 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami (pratęsiami) ne ilgiau nei tęsiasi 
minėtame punkte nurodytos aplinkybės. 

7. Darbų kokybė, Rangovo kvalifikacija 
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7.1. Rangovas Užsakovui kartu  su kita pagal Sutartį ar Pirkimo dokumentus reikalaujama dokumentacija turi 
pateikti Rangovo ir jo personalo kvalifikaciją patvirtinančius duomenis (jei pirkimo metu kvalifikacija buvo 
tikrinama). Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė jo ir (ar) jo personalo kvalifikacija būtų užtikrinama 
visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą 
privalo pateikti Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus 
Darbų atlikimui leidimus, atestatus, licencijas ir (ar) kitus teisės aktų nustatytus dokumentus. 

7.2. Tuo atveju, jeigu Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo specialistui (-
ams), tokio (-ų) specialisto (-ų) pakeitimui pagal analogiją taikomos Sutarties BD 20.2. punkto nuostatos. 

7.3. Rangovas garantuoja, jog Darbų perdavimo–priėmimo metu ir bet kuriuo metu po to (visą kokybės 
garantijos terminą, jei taikomas) Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti kokybiškai, 
be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų Darbų ar jų rezultato tinkamumą įprastam naudojimui. Tuo atveju, 
jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo pareikšta 
garantija neatitinka tikrovės, Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą. 
Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą atsiradusius trūkumus 
privalo neatlygintinai pašalinti ne vėliau kaip per Sutarties SD numatytą terminą (jeigu toks terminas 
nenumatytas, tuomet per Užsakovo nurodytą protingą terminą) . 

7.4. Jei Darbų trūkumai pastebimi po perdavimo–priėmimo momento, Užsakovas raštu apie tai informuoja 
Rangovą.  

7.5. Rangovui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų Darbų trūkumų ar nekokybiškus Įrenginius ir (ar) 
Medžiagas nepakeitus kokybiškais: (1) Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus savo jėgomis ar 
pasitelkdamas trečiuosius asmenis, o Rangovas tokiu atveju apmoka Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo 
išlaidas bei, Užsakovui pareikalavus, sumoka Sutarties SD nurodyto dydžio netesybas  bei atlygina Užsakovo 
dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia netesybos;  (2) Užsakovas turi teisę naudotis kitomis 
Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytomis teisinės gynybos priemonėmis. 

8. Darbų organizavimas (atstovai) 

8.1. Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami per Sutarties SD nurodytus Šalių paskirtus atstovus 
arba šių atstovų nurodytus asmenis. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad jų paskirti atstovai yra ir visą Sutarties 
galiojimo laiką bus įgalioti spręsti visus su Sutarties vykdymu susijusius klausimus, priimti sprendimus, 
išskyrus sprendimus dėl Sutarties pakeitimo ir (ar) nutraukimo. Šalis turi teisę pakeisti Sutarties SD 
nurodytus atstovus (įskaitant jų kontaktinę informaciją), apie tai ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas 
raštu informuodama kitą Šalį. 

9. Darbų perdavimo–priėmimo tvarka 

9.1. Darbų (įskaitant jų dalį) atlikimas (užbaigimas) ir jų perdavimas fiksuojamas Rangovui ir Užsakovui 
pasirašant Aktą. Akte turi būti nurodyta Darbų pabaigos (jų atlikimo) data, laikas, įvardijami konkretūs 
atlikti (užbaigti) Darbai (jų pavadinimai) ir kita Darbus apibūdinanti informacija, kuri nėra nurodyta 
Sąskaitoje. Rangovas prieš pateikdamas Aktą kartu su Sąskaita per informacinę sistemą „E. Sąskaita 
Užsakovui, privalo Aktą suderinti su Užsakovu ir jis turi būti abiejų šalių pasirašytas. Kartu su Aktu Rangovas 
Užsakovui pateikia visą atliktų Darbų dokumentaciją (jei ji turi būti rengiama).  

9.2. Rangovo atliktų Darbų aktavimas gali būti atliekamas dviem būdais (konkretus Šalių pasirinktas būdas 
nurodomas Sutarties SD): 

9.2.1 Tarpinis aktavimas: Darbai atliekami etapais pagal Šalių suderintą Grafiką (arba Techninėje 
specifikacijoje nustatytais etapais) ir po kiekvieno etapo įvykdymo Rangovas Sutarties SD numatyta 
tvarka pateikia Užsakovui pagal Sutarties BD 9.1. punkto reikalavimus parengtą Aktą bei Sąskaitą, 
kuriais patvirtinamas sutartos Darbų dalies įvykdymas;  

9.2.2 Galutinis aktavimas: Darbai atliekami pagal Šalių suderintą Grafiką, tačiau Aktas parengiamas (pagal 
Sutarties BD 9.1. punkto reikalavimus) ir pateikiamas Užsakovui  kartu su Sąskaita po visų Sutartyje 
numatytų Darbų įvykdymo. Galutiniu aktavimu patvirtinamas visų Darbų pagal Sutartį įvykdymas. 
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9.3. Kartu su paskutiniu arba galutiniu Aktu Rangovas, Užsakovui pareikalavus, pagal Užsakovo pateiktą formą, 
privalo pateikti užpildytą pastatyto materialaus turto suvestinę, kurioje galutinė bendra objekto kaina turi 
būti išskaidyta į atskirus objektus (pvz., tinklai, statiniai, įrengimai). 

9.4. Užsakovas Aktą pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas (jei Sutarties SD nėra nustatytas kitas terminas) nuo 
jo gavimo dienos arba per minėtą terminą (jei Sutarties SD nėra nustatytas kitas terminas) atsisako 
pasirašyti Aktą raštu nurodydamas Akto atmetimo argumentus. Akte nurodytus atliktų Darbų trūkumus 
Rangovas privalo pašalinti per Sutarties SD nurodytus terminus, jei Šalys nesusitaria kitaip. Užsakovas, 
pasirašydamas Aktą patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (nėra akivaizdžių trūkumų) ir laiku, tačiau tai 
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau paaiškėjusių trūkumų. 

10. Darbų kaina ir mokėjimo tvarka, Darbų kainos perskaičiavimas 

10.1. Darbų kainą už visus tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas Rangovui arba Subrangovui (jei pirkimo 
pobūdis leidžia ir tai numatyta SD) sumoka pagal Rangovo Sutarties SD nurodyta tvarka ir terminais 
išrašytas, pateiktas ir priimtas „E. Sąskaita“ informacinėje sistemoje Sąskaitas, kurios teikiamos kartus su 
Aktais. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip. 

10.2. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio 
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos 
į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. 

10.3. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros turi būti 
teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. Sąskaita“  priemonėmis. Pirkėjas turi teisę neapmokėti 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančių Sąskaitų, jeigu Pardavėjas jas pateikia ne 
informacinės sistemos „E. Sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir 
apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. Sąskaita“ priemonėmis.   

10.4. Pridėtinės vertės mokestis apskaičiuojamas ir sumokamas į biudžetą vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais teisės aktais. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, Sutarties suma nėra keičiama. 
PVM tarifo pasikeitimas turės įtakos tik tiems Darbams arba jų daliai, kurie buvo įvykdyti po tos dienos, 
kai įsigaliojo naujai taikomo PVM tarifo dydis. 

10.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie atliktų 
Darbų trūkumai, kurių objektyviai nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo–priėmimo metu; (2) po 
Darbų perdavimo–priėmimo paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai; (3) 
Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų arba tampa akivaizdu, kad tinkami neįvykdys bet kurio 
Sutartyje nurodyto įsipareigojimo.  

10.6. Jeigu pagal Sutarties SD naudojamas Sutarties kainodaros metodas yra fiksuota kaina su peržiūra ar 
fiksuotas įkainis su peržiūra, kaina (įkainis) Sutarties galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti perskaičiuojama 
tokiomis sąlygomis: 
a) kaina (įkainis) Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojama ir keičiama, jeigu Lietuvos 
Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento 
duomenis yra didesnė nei 5 proc. Pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams 
po Sutarties įsigaliojimo. Kainos perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie 
pageidavimą perskaičiuoti Kainą. Kaina perskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: 

 
 

Kur: 
Cpn – perskaičiuota kaina;  
Sn - neatliktų Darbų vertė;  
I – infliacijos dydis procentais; 
X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5. 

10.7. Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai. Perskaičiuota 
Kaina įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame 

)100/)(1( XISC npn −+=
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susitarime nenumatyta kitaip, bei galioja tik tai Darbų daliai, kuri Užsakovo dar nebuvo užaktuota. Už 
Darbus, atliktus iki susitarimo dėl kainos perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki 
tol galiojusią kaina, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama 
taikant naują kainą. 

11. Kitos Šalių teisės ir pareigos 

11.1. Užsakovas įsipareigoja: 

11.1.1. Suteikti reikiamus įgaliojimus Rangovui veikti Užsakovo vardu (jei tokie įgaliojimai yra reikalingi Darbų 
atlikimui); 

11.2. Užsakovas turi teisę:  

11.2.1. Be atskiro Rangovo informavimo tikrinti ir vertinti kaip atliekami Darbai; 

11.2.2. Raštu reikalauti Rangovo, t. y. jo personalo ar kito Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei 
mano, kad šis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir (ar) teisės aktus ar 
yra pagrindo manyti, kad minėti įsipareigojimai ateityje nebus vykdomi; 

11.2.3. Atsisakyti Darbų, jeigu jie tapo nebereikalingi ir atsisakyti priimti tuos Darbus, kurių Užsakovas 
neužsakė. 

11.3. Rangovas įsipareigoja: 

11.3.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, Darbus atliekant profesionaliai, rūpestingai, efektyviai, 
kokybiškai, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (įskaitant, kai Darbai atliekami etapais, pagal Grafiką), savo 
rizika ir sąskaita, laikantis Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytų reikalavimų, o jei tokie reikalavimai 
nenurodyti – pagal visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei praktiką, taip pat atsižvelgti į Sutarties 
vykdymo metu Užsakovo pateiktas pastabas, papildomą informaciją; 

11.3.2. Tinkamai užbaigus Darbus, perduoti Užsakovui Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį Darbų 
rezultatą, ištaisyti visus ir bet kokius trūkumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per 
kokybės garantijos terminą, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, 
kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių 
ir pan. išgabenimą; 

11.3.3. Pateikti visus dokumentus, numatytus Techninėje specifikacijoje, taip pat, Užsakovo reikalavimu, 
pateikti visą informaciją ir dokumentaciją, susijusią su Darbų atlikimu (jų rezultatais), Darbų eiga ir 
Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymųsi, konsultuoti Užsakovą visais su Darbų atlikimu susijusiais 
klausimais; 

11.3.4. Savo sąskaita apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl Rangovo 
veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį bei atlyginti dėl savo veiksmų padarytą žalą, įskaitant, tačiau 
ne tik žalą dėl bet kokių teisės aktų pažeidimų, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektinės 
nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo; 

11.3.5. Nukrypti nuo Grafiko, Užsakymo (jei sudaromas) tik pagal Sutartį Šalims sudarius rašytinį susitarimą 
dėl minėtų dokumentų keitimo (tikslinimo); 

11.3.6. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas ar bet kokias kitas 
kliūtis ir (ar) aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir 
tvarka,;  

11.3.7. Baigus Darbus ir (ar) pasibaigus Sutarčiai bet kokiais pagrindais, savo sąskaita sutvarkyti Darbų vietą 
ir aplinką, taip pat Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai vykdyti 
reikalingus dokumentus; 

11.3.8. Naudoti Darbų vietą tik pagal tiesioginę paskirtį, netrukdyti Užsakovui ir jo atstovams patekti į Darbų 
vietą (ar kitą Darbų vykdymo vietą) ir sudaryti visas sąlygas patikrinti, kaip atliekami Darbai bei ar 
laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų; 
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11.3.9. Vykdydamas Sutartį, vadovautis galiojančiu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir 
tinkamai jį vykdyti. Atsakomybė už minėto įstatymo nevykdymą ar jo netinkamą vykdymą tenka 
Rangovui ir jis įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims visą dėl tokio pažeidimo 
atsiradusią žalą; 

11.3.10. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir teisės aktuose bei užtikrinti, jog visų 
Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų laikytųsi Rangovo personalas (įskaitant, tačiau 
ne tik Subrangovus) bei kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas.  

11.3.11. Tuo atveju, jeigu Pirkimo dokumentuose buvo keliamas reikalavimas dėl minimalaus Rangovo 
darbuotojų darbo užmokesčio, mokėti ne mažesnį darbo užmokestį nei buvo nurodyta Rangovo Pasiūlyme, 
taip pat atlikti darbo užmokesčio perskaičiavimą, didėjant Lietuvos Respublikoje nustatytai minimaliai 
mėnesinei algai (MMA). Rangovas pagal Užsakovo reikalavimą privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius 
šiame punkte įtvirtintų įsipareigojimų vykdymą. 

 

11.4. Rangovas turi teisę: 

11.4.1. Prašyti Užsakovo, jog jis suteiktų informaciją ir (ar) dokumentus, kurie reikalingi vykdant Sutartį ir 
kurių pateikimas buvo numatytas Pirkimo dokumentuose ar Sutartyje; 

11.4.2. Reikalauti, jog Užsakovas priimtų Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus atitinkančius, tinkamai ir 
laiku atliktus, užbaigtus Darbus. 

12.  Pareiškimai ir garantijos 

12.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, jog: 

12.1.1. Ji ar jos atstovai, dalyvaujantys Sutarties vykdyme, turi teisę, įgaliojimus, visus būtinus leidimus, 
licencijas, atestatus, kompetenciją, techninius, intelektinius, finansinius, fizinius ir bet kokius kitus būtinus 
išteklius ir galimybes ir bei atliko visus būtinus veiksmus, reikalingus sudaryti ir vykdyti Sutartį ir tinkamai 
vykdyti joje numatytus įsipareigojimus. Pasiūlymo pateikimo dieną Šalims Sutarties, įskaitant visus Pirkimo 
dokumentus, sąlygos yra aiškios ir nedviprasmiškos ir vykdytinos bei pakankamos tam, kad būtų tinkamai 
įvykdyti visi Sutartyje numatyti įsipareigojimai.  

12.1.2. Nei šios Sutarties sudarymas, nei šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir 
nepažeidžia: (1) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, 
potvarkio ar nurodymo; (2) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra bet kuri iš Šalių; ar (3) 
jokio bet kuriai iš Šalių taikomo įstatymo ar kito teisės akto nuostatų; 

12.1.3. Nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos Sutarties 
galiojimui ar Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi įvykdyti 
Sutartį, jos veikla nėra apribota, jai neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl bankroto, 
restruktūrizavimo ar likvidavimo, ji nėra sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos. 

12.1.4. Užsakovas pareiškia, kad yra įdiegęs Kokybės, aplinkos apsaugos ir informacijos saugumo vadybos 
sistemas pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST EN ISO/IEC 27001:2017 standartų 
reikalavimus, todėl Rangovas  ir jo partneriai ir/ar subtiekėjai turi laikytis visų nustatytų reikalavimų. 
Išsami informacija pateikta tinklapyje www.kratc.lt.           

13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

13.1. Sutarties BD 13 dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD ir (ar) Pirkimo sąlygose numatyta, kad 
Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas atitinkamu prievolės įvykdymo užtikrinimo būdu. 

13.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos (jei Sutarties SD ar 
Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) turi pateikti Užsakovui Pirkimo sąlygose ir (ar) 
Sutarties SD nurodyto dydžio neatšaukiamą, besąlyginį pirmojo pareikalavimo Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą – banko garantiją arba užstatą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas eurais, jei 
Sutarties SD nenustato kitaip. Jei Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia nustatyto 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį. 

http://www.kratc.lt/
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13.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime (banko garantijoje) turi būti nurodyta, kad jį išdavęs subjektas (bankas) 
įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti Užsakovui Sutarties SD nurodytą sumą per 5 (penkias) 
darbo dienas (jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) po Užsakovo pirmojo 
rašytinio reikalavimo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą pateikimo 
dienos. Rangovas ir (ar) minėtą užtikrinimą išdavęs subjektas neturi teisės reikalauti, jog Užsakovas 
pagrįstų savo reikalavimą, t. y. Užsakovas rašytiniame reikalavime tik nurodo, kokių sutartinių 
įsipareigojimų Rangovas neįvykdė ar juos įvykdė netinkamai, ir jokie papildomi įrodymai nėra pateikiami. 
Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pateikdamas Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą pareiškia ir garantuoja, jog Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, nurodyta Sutarties SD, 
laikytina minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių atskirai nereikia įrodinėti.   

13.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu Sutarties SD sąlygose 
nenurodyta kitaip. 

13.5. Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo, jog prieš pateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją), 
Užsakovas galėtų įvertinti ir patvirtinti, kad Rangovo siūlomą ir šiame punkte minėtą Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą Užsakovas sutinka priimti. Jei minėtas Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje 
keliamų reikalavimų, Užsakovas turi teisę jo nepriimti ir (ar) laikyti jį negaliojančiu, ir (ar) kreiptis į Rangovą 
dėl naujo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokį užtikrinimą pateikti per trumpiausiai 
įmanomą terminą. Rangovui laiku nepateikus naujo šiame punkte minėto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, 
Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą pagal turimą užtikrinimą ir (ar) sulaikyti mokėjimus Rangovui 
(atitinkame Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus 
išmokėtos ne anksčiau, nei bus pateiktas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba kitaip išnyks 
įsipareigojimas jį pateikti). 

1.1. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų (jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) nuo Rangovo Sutartimi 
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos. Sutarties punktas nėra taikomas tuo atveju, jeigu šiame skyriuje 
nustatyta tvarka pateikiama kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinta banko garantija. 

 

13.6. Kita su Sutarties įvykdymo užtikrinimu susijusi informacija (pvz., dydis ir kita), kuri nėra įtvirtinta Sutarties 
BD 13 dalyje, yra nurodyta Sutarties SD. 

14.  Draudimas 

14.1. Tuo atveju, jeigu teisės aktai reikalauja pagal darbų pobūdį, Rangovas, ne vėliau, kaip per 5 (penkias) 
dienas nuo statybos leidimo išdavimo, tačiau ne vėliau, kaip iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui 
įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai (jeigu taikoma) yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir 
Darbus (atskirai kiekvienam statiniui) bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas 
bei draudimo poliso (-ų) apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Draudimo sutartys turi galioti nuo 
Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. Laikas, per kurį Rangovas turi pateikti įrodymus, įskaitomas 
į Darbų atlikimo trukmę. 

14.2. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties, jos nepratęsia arba nepateikia įrodymų apie jos 
sudarymą, pratęsimą ar galiojimą , Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas 
tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šios Sutarties BD dalyje, arba vienašališkai 
Sutarties BD nustatyta tvarka nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Rangovas neturi teisės daryti 
jokių draudimo sutarčių sąlygų pakeitimų be išankstinio Užsakovo sutikimo. 

15. Atsakomybė 

15.1. Šalių atsakomybė 

15.1.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutarties SD ir teisės 
aktuose nustatyta tvarka. Sutarties SD nurodomi konkretūs įsipareigojimai, už kurių nevykdymą ar 
netinkamą jų vykdymą Šalis privalo sumokėti netesybas, kurių konkretus dydis nurodytas Sutarties 
SD. Šalys pareiškia, kad nustatytos netesybos yra teisingo bei protingo dydžio ir yra laikomos 
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minimaliais nuostoliais, kurių nereikia atskirai įrodinėti. Netesybų sumokėjimas nukentėjusiai Šaliai 
nedraudžia reikalauti nuostolių atlyginimo, kurių netesybos nepadengia. Nuostolių atlyginimas ir 
netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo; 

15.1.2. Šalis nėra atleidžiama nuo atsakomybės, jei jos įsipareigojimų nevykdymui turėjo įtakos jos pačios, 
jos Subrangovų, tą Šalį tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių ar jos valdomų subjektų, taip pat jų 
darbuotojų, valdymo organų ar jų narių sprendimai, veiksmai ar neveikimas. 

15.2. Kokybės garantija 

15.2.1. Rangovo atliktiems Darbams taikomi galiojančiuose teisės aktuose nustatyti kokybės garantijos 
terminai, jei Sutarties SD nenustatyta kitaip (t. y. teisės aktuose nustatyta tvarka Šalys savo susitarimu 
garantijos terminą gali pratęsti arba, jei terminas galiojančiuose teisės aktuose nėra nustatytas, – 
vadovaujamasi Sutarties SD nurodytu terminu). Rangovas negali suteikti trumpesnių nei teisės 
aktuose nustatytų garantinių terminų; 

15.2.2. Įrenginiams ir Medžiagoms, taip pat kitai įrangai, kuri yra montuojama statinyje ir (ar) yra statinio 
dalis, garantinis terminas suteikiamas vadovaujantis galiojančiu Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais; 

15.2.3. Kokybės garantijos terminai skaičiuojami nuo Darbų perdavimo Užsakovui momento, bet ne anksčiau 
nei teisės aktų nustatyta tvarka įforminamas statybos užbaigimas (jei Darbai buvo susiję su statyba ir 
jei toks užbaigimas turi būti įforminamas). Sutarties nutraukimo atveju, kokybės garantijos terminai 
skaičiuojami nuo Sutarties nutraukimo momento, jei Sutarties SD nėra nustatyta kitaip. Kokybės 
garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Darbai (jų rezultatas) negalėjo būti naudojami dėl 
nustatytų trūkumų (defektų), už kuriuos atsako Rangovas; 

15.2.4. Per kokybės garantijos terminą atsiradusius Darbų defektus (trūkumus) Rangovas privalo savo 
sąskaita neatlygintinai pašalinti arba nekokybiškus Įrenginius ir (ar) Medžiagas pakeisti kokybiškais 
per Sutarties SD nurodytą terminą (nuo rašytinio Užsakovo reikalavimo gavimo dienos) ar per kitą 
terminą, kuris objektyviai reikalingas trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina raštu. Rangovas taip pat 
turi pareigą savo sąskaita atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo (ir (ar) Įrenginių, Medžiagų 
pakeitimo kokybiškomis) patirtą žalą. 

15.3. Atsakomybė už Saugos reikalavimų pažeidimus: 

15.3.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius Saugos reikalavimų pažeidimus iki jų 
pašalinimo. Grubiais Saugos reikalavimų pažeidimai laikomi šie: (1) Rangovas ar jo atstovai neturi 
būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti; (2) Darbų vietoje (ar kitoje 
Darbų vykdymo teritorijoje) nėra Rangovo paskirtų asmenų, atsakingų už darbuotojų saugą; (3) 
nesiimta techninių priemonių Darbams Užsakovo objektuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai ir 
sveikatai užtikrinti; (4) Rangovo darbuotojai ar atstovai neturi asmeninių apsaugos priemonių arba 
jomis nesinaudoja; (5) kiti Saugos reikalavimų pažeidimai, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir 
gyvybei; 

15.3.2. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD 15.3.1. punkte numatytų atvejų, Darbų terminas jokiais atvejais 
negali būti pratęstas. Darbai gali būti sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu tęsiasi minėti Rangovo 
pažeidimai. Sustabdžius Darbus šiame punkte nustatyta tvarka, apie tai informuojamas Rangovo 
darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir 
sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo saugos ir sveikatos norminių dokumentų 
reikalavimų pažeidimus. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu informuoja Užsakovo darbuotoją, 
parašiusį įpareigojimą / darbų stabdymo aktą; 

15.3.3. Jei Darbų vykdymo metu išaiškinamas Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių 
ir toksinių medžiagų darbuotojas (įskaitant Rangovo darbuotoją ar kitą Darbų atlikime dalyvaujantį 
asmenį) nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdyti Darbai, tokiu atveju Rangovui taikoma Sutarties 
BD 15.3.6. punkte nustatyta bauda už kiekvieną nustatytą atvejį ar darbuotoją; 

15.3.4. Asmuo pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse viršija 
0,00 promiles; 
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15.3.5. Jei Rangovas pažeidžia Saugos reikalavimus ir dėl tokio pažeidimo įvyksta sunkus nelaimingas 
atsitikimas, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, 
Rangovui taikoma 2 000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) bauda už kiekvieną atvejį, jeigu įvyksta lengvas 
nelaimingas atsitikimas, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 
įstatyme – 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) bauda už kiekvieną atvejį; 

15.3.6. Jei Užsakovas, vykdantis Darbų priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė Sutarties vykdymo metu 
Rangovo padarytus Sutarties BD 15.3.1. ir 15.3.3. punktuose nurodytus pažeidimus ar Darbų vykdymo 
technologijos pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 300 EUR (trijų šimtų 
eurų) baudą už kiekvieną atvejį. 

15.3.7. Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurį pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietėje 
darbus atlieka neturėdami galiojančio teisės aktų nustatyta tvarka suformuoto skaidriai dirbančio 
asmens identifikavimo kodo, o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas - neturėdami 
kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančių dokumentų, Rangovas ir / arba subrangovas turi 
nedelsiant pašalinti tokį darbuotoją iš statybvietės ir už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį sumokėti 
Užsakovui 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą. 

15.4. Rizikos tarp Šalių paskirstymas: 

15.4.1. Įrengimų, Medžiagų, Darbų ir jų rezultatų atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei žuvimo rizika iki 
Darbų perdavimo Užsakovui dienos tenka Rangovui. 

15.4.2. Rangovui tenka rizika už eismo įvykius, nelaimingus atsitikimus (įskaitant, tačiau neapsiribojant  
nelaimingus atsitikimus Rangovo, Užsakovo, trečiųjų asmenų turtui (jo atsitiktinį sunaikinimą, 
sugadinimą, žuvimą) ir (ar) asmenims) iki Darbų užbaigimo arba Darbų vietos perdavimo Užsakovui 
dienos, jei Šalys raštu nesusitaria kitaip. 

15.5. Jei dėl Rangovo vykdomų Darbų ir (ar) veiksmų, naudojamų Medžiagų, Įrenginių, Rangovo pasitelktų 
Subrangovų veiksmų bus padaryta žala gamtai, Užsakovo įrenginiams ir (ar) tretiesiems asmenims, ir (ar) 
bus pažeisti teisės aktų reikalavimai, Rangovas turės atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, taip pat 
nuostolius tretiesiems asmenims ir (ar) žalą gamtai (aplinkai). 

16. Konfidenciali informacija 

16.1. Rangovas įsipareigoja be Užsakovo rašytinio sutikimo neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti 
tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis sukuria 
vykdydamas Sutartį (nepriklausomai nuo informacijos formos), taip pat Sutarties sąlygų (išskyrus atvejus, 
kai Sutarties sąlygos viešojo pirkimo procedūrų metu skelbiamos viešai) (toliau – Konfidenciali 
informacija). Pareiga neatskleisti Konfidencialios informacijos galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir 
3 (trejus) metus po jos pasibaigimo. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri: (1) yra ar 
tampa viešai prieinama; (2) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus negali būti laikoma konfidencialia 
arba turi būti atskleista; (3) kitos Šalies raštu yra nurodyta kaip nekonfidenciali. Tuo atveju, jei Šaliai kyla 
abejonių, ar informacija yra konfidenciali, Šalis turi elgtis su tokia informacija kaip su Konfidencialia 
informacija. 

16.2. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo pasirašyti Įsipareigojimą neatskleisti Konfidencialios 
informacijos.  

16.3. Rangovas įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti, laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti, 
kopijuoti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organų nariams, tretiesiems asmenims (Subrangovams, 
teisiniams, finansiniams, verslo ir kt. konsultantams) tik tiek, kiek tai būtina įsipareigojimams pagal Sutartį 
vykdyti. Rangovas garantuoja, jog minėti asmenys Sutartyje nustatyta tvarka laikysis konfidencialumo 
įsipareigojimų. 

16.4. Rangovas, pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimus, Užsakovui moka 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų) 
baudą ir atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda. 

17. Asmens duomenų apsauga 
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17.1. Kiekviena Šalis užtikrina, kad asmens duomenys, gauti šios Sutarties vykdymo metu (įskaitant 
ikisutartinius santykius), bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatų. 

17.2. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Šalys viena kitai perduoda reikiamų savo atstovų, fizinių asmenų, 
duomenis (vardą, pavardę, pareigas, kontaktinį darbo telefono numerį, darbo el. pašto adresą). Jei būtina 
sutarčiai vykdyti, atskirais atvejais gali būti perduodami ir kiti asmens duomenys. Šalis, perdavusi asmens 
duomenis, laikoma valdytoja, o gavusi duomenis Šalis – tvarkytoja, nebent Šalys raštu susitarė kitaip. 

17.3. Kiekviena Šalis privalo informuoti asmenis, kurių duomenys perduodami, apie jų teises ir šių teisių 
įgyvendinimo procedūras. Rangovas turi informuoti šiuos asmenis, kad Užsakovas jų asmens duomenis 
tvarko Užsakovo Privatumo politikoje, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje 
http://www.kratc.lt  

17.4. Sutarties BD 17.2 punkte nurodytus asmens duomenis kiekviena Šalis gali tvarkyti tik Sutarties BD 17.2 
punkte nurodytu tikslu. Pasibaigus šiam tikslui, kiekviena Šalis privalo sunaikinti iš kitos Šalies ar tiesiogiai 
iš asmens duomenų subjektų gautus asmens duomenis. 

17.5. Kiekviena Šalis ir jos darbuotojai užtikrina visų asmens duomenų, gautų vykdant šią Sutartį, 
konfidencialumą. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai, nepriklausomai nuo Sutarties 
galiojimo. Šis punktas taikomas ir visiems Subrangovams.  

17.6. Esant poreikiui, Šalys sudaro papildomą susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Papildomo 
susitarimo nuostatos nepaneigia šiame skyriuje išdėstytų Sutarties nuostatų. 

18. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės 

18.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl Nenugalimos 
jėgos. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų 
atsiradimą pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus.  Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie 
Nenugalimos jėgos aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties 
nevykdymą pagrindu ir ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto 
pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

18.2. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne 
ilgiau, kaip 120 (šimtui dvidešimt) kalendorinių dienų terminui. Jei Nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi 
ilgiau už šiame punkte nustatytą terminą, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai 
įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki to 
laiko tinkamai atliktus Darbus. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų pagrįstų 
priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams. 
Nenugalimos jėgos aplinkybės išnykus, Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą. 

19. Sutarties galiojimas, nutraukimas ir jos keitimas 

Galiojimas 

19.1. Sutartis įsigalioja nuo bei galioja iki momento, numatyto Sutarties SD. Kokybės garantijos, atsakomybės, 
konfidencialumo, duomenų apsaugos, pranešimų siuntimo ir gavimo, kalbos, ginčų sprendimo, neįvykdytų 
finansinių įsipareigojimų ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir po Sutarties įvykdymo, 
galioja ir po Sutarties pasibaigimo (įvykdymo, nutraukimo). 

19.2. Šios Sutarties vykdymas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti sustabdytas laikotarpiui iki 6 (šešių) mėnesių, 
esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
str. bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 

19.3. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, 
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri 
labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos tikslą. 

Nutraukimas 

http://www.kratc.lt/
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19.4. Sutartis gali būti nutraukta: rašytiniu abiejų Šalių sutarimu arba vienašališkai Sutarties BD nustatytais 
pagrindais ir tvarka. 

19.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 3 (tris) 
kalendorines dienas raštu pranešdamas Rangovui šiais atvejais (esminis Sutarties pažeidimas): 

19.5.1. Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dėl Rangovo kaltės; 

19.5.2. Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso bet kokių Darbų atlikimo 
trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą; 

19.5.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje arba Grafike nustatyto Darbų atlikimo termino (įskaitant, tačiau 
neapsiribojant, kai Darbai atliekami etapais), t. y. Rangovas nustatytu laiku neatlieka Darbų; 

19.5.4. Rangovo ar jo pasitelkto Subrangovo kvalifikacija nebeatitinka Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose 
nurodytų kvalifikacinių reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos ir (ar) Rangovas netenka teisės 
verstis Sutartyje nurodyta veikla; 

19.5.5. Rangovas Sutarties BD nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui nepateikia Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo. 

19.5.6. Rangovas nevykdo Sutarties 11.3.11. punkte įtvirtintų įsipareigojimų 

19.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) Dienų raštu apie tai pranešus Rangovui nutraukti 
Sutartį esant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms aplinkybėms (90 straipsnio 1 dalis).  

19.7. Užsakovas taip pat turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nesant Rangovo kaltės, nesikreipiant į teismą, 
nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai pranešus Rangovui. Tokiu atveju 
Rangovui yra sumokama tik už faktiškai tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus. 
Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, 
vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato 
naudojimą. 

19.8. Rangovas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nesant Užsakovo kaltės, nesikreipiant į teismą, nutraukti 
šią Sutartį prieš 3 (tris) mėnesius raštu apie tai pranešus Užsakovui. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui atlyginti visus jo dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius. 

19.9. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų raštu pranešant kitai Šaliai, jei kitai Šaliai inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba 
likvidavimo procedūra, arba ji sustabdo ūkinę veiklą, arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro 
analogiška situacija pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 

19.10. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo atsakomybės, kuri kilo dėl Šalies 
įsipareigojimų, kurie buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo. Nutraukus Sutartį ar jai 
pasibaigus, Šalys privalo atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus, imtis 
visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius, pateikti kitai Šaliai 
visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, Sąskaitas, ir pan.). 

19.11. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu, nesikreipiant į teismą, vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai pranešus Rangovui, esant bent vienam iš šių atvejų: 
b) paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros mutatis mutandis taikant Viešųjų 
pirkimų įstatymo nuostatas; 
c) paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 str. pripažino, kad nebuvo įvykdyti 
įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES. 

Keitimas 

19.12. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Viešųjų pirkimų įstatyme 
numatytais atvejais. Šalių sutarimu gali būti keičiamos Sutarties nuostatos dėl: (1) Sutarties BD numatyto 
Subrangos ar jungtinės veiklos partnerių keitimo; (2) Šalių rašytiniame susitarime nustatytam sutartinių 
prievolių įvykdymo termino; (3) Darbų kainos perskaičiavimo dėl valiutos pakeitimo ar Darbų kainos 
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sumažinimo; (4) Šalių kontaktinių duomenų pakeitimo. Sutarties pakeitimai, nurodyti Šiame punkte, 
atliekami pateikiant atitinkamą rašytinį pranešimą kitai Šaliai, išskyrus 2 papunktyje nurodytą keitimą, kuris 
atliekamas atskiru rašytiniu susitarimu suderinus Šalių valią.  

19.13. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 
pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą rašytinį atsakymą.  

20. Subranga ir jungtinė veikla 

20.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie buvo nurodyti Paraiškoje ir 
(ar) bei pateikti Subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis bei atstovų duomenis.  

20.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu nori pakeisti Sutarties BD 20.1 punkte nurodyta tvarka 
pasitelktą Subrangovą kitu, jis privalo prieš tai Užsakovui objektyviai įrodyti Subrangovo keitimo priežasčių 
pagrįstumą, taip pat naujai pasitelkiamo Subrangovo patikimumą ir gebėjimą vykdyti Sutartį, gauti raštišką 
Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pasitelkimo bei pateikti Subrangovo dokumentus, 
pagrindžiančius atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei Subteikėjams buvo taikomi 
pašalinimo pagrindų nebuvimas ir (ar) kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo keitimas įforminamas 
rašytiniu Šalių susitarimu, pasirašomu tarp Užsakovo ir Rangovo (jei Užsakovas aukščiau nustatyta tvarka 
sutinka keisti Subrangovą). 

20.3. Subrangovas, pageidaudamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia Užsakovui 
prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, kurio pagrindu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo bei 
Subrangovo. 

20.4. Sutarties BD 20.3. punkte nurodyta trišalė sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Pirkėjo 
atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir 
terminai, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalė 
sutartis laikoma sudėtine šios Sutarties dalimi. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas tik pagal 
Rangovo išrašytas Sąskaitas, o Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 

20.5. Rangovas turi teisę Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei tai nurodė Paraiškoje ir (ar) 
Pasiūlyme ir Sutarties SD.  

20.6. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami 
pagal jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai ir Rangovas privalo įvykdyti visas žemiau 
nurodytas sąlygas: 

20.6.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 

20.6.1.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) rašytinį prašymą dėl jungtinės veiklos 
partnerio(-ių) keitimo; 

20.6.1.2. pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos 
sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam(-
iems)/pasiliekančiam(-iems) jungtinės veiklos partneriui(-iams); 

20.6.1.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) 
pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį(-ius) bei prisiimti visus 
pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos 
sutartį bei naujojo(-ųjų)/pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) pašalinimo 
pagrindų nebuvimo ir (ar) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma). 

20.6.2. Rangovas įrodo Užsakovui naujojo(-ų)/pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą 
ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas; 

20.6.3. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 

20.6.4. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-čiųjų) 
jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išlieka tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos 
sutartyje, o naujasis(-ieji)/pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perima visus 
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pasitraukiančiojo(-čiųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės 
veiklos sutartį. 

20.6.5. Jungtinės veiklos partnerio pakeitimas kitu įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, pasirašomu tarp 
Užsakovo ir Rangovo, jeigu tenkinamos visos Sutarties 20.6. – 20.6.4 punktuose įtvirtintos sąlygos.  

 
21. Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka 

 
21.1. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ir bus aiškinama taikant Lietuvos 

Respublikos teisę. 

21.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties, bus sprendžiamas tarpusavio konsultacijų ir derybų keliu. Tuo atveju, 
jei ginčo nepavyktų išspręsti tarpusavio derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, toks ginčas bus 
sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teismuose Klaipėdoje (pirmąja 
instancija). 

22. Teisių perleidimas 

22.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (ar) pareigas, kylančias iš Sutarties, be 
atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisių ir (ar) pareigų perleidimą Rangovas informuojamas rašytiniu 
pranešimu. 

22.2. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) įsipareigojimų, pagal Sutartį, tretiesiems asmenims be 
rašytinio Užsakovo sutikimo.  

23. Baigiamosios nuostatos 

23.1. Dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

23.2. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoti viena kitą 
apie rekvizitų, nurodytų Sutarties SD, pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą, visi šioje 
Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai. 

23.3. Bet kokie vienos Šalies dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais: (1) jų gavimo ar 
perdavimo dieną (kai įteikiama per pasiuntinį ar asmeniškai); (2) išsiunčiami el. paštu Sutarties SD 
nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams; ar (3) po 3 (trijų) kalendorinių dienų nuo išsiuntimo, 
siunčiant paštu iš anksto apmokėjus pašto išlaidas. 

23.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių 
kiekvienai Šaliai. 

 

________________________ 
 


