
 

 

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS  

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

2018 m. ______________d. Nr. 

 

Maironio lietuvių literatūros muziejus  (kodas 190756653), atstovaujamas direktorės Aldonos Ruseckaitės 

(toliau – Pirkėjas), ir ________________________________________________________________ 

_______________, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), (toliau – Tiekėjas), (jei tai ūkio subjektų 

grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai 

– Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau 

išvardintų sąlygų. 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Sutarties dalykas yra metalinių ir/ arba medinių baldų įsigijimas ir jų montavimo darbai (toliau – 

Prekės) pirkimas-pardavimas. Prekių Techninė specifikacija pateikiama Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė 

specifikacija“.  

1.2. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Rotušės a. 13, LT–44279 Kaunas. 

1.3. Tiekėjas įsipareigoja savo rizika ir priemonėmis pristatyti, sumontuoti ir perduoti Pirkėjui 

nuosavybės teise Sutarties 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir 

kokybiškas Prekes, sumokant Tiekėjui Sutarties kainą, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. 

1.4. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti Sutarties 1.1 punkte 

nurodyto modelio Prekės, Sutarties Šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali 

pristatyti ne prastesnės kokybės kito modelio Prekes su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus 

reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą. 

1.5. Prieš pristatydamas Prekes Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju jų pristatymo laiką. 

 

2. Sutarties galiojimas ir terminai 

2.1. Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas – per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.2. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas ne 

ilgiau kaip iki 2 mėnesių. Aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Tiekėjo taip pat priskiriama: 

2.2.1. bet koks vėlavimas, kliūtys ar trukdymai, sukelti arba priskiriami Pirkėjui arba Pirkėjo 

personalui, Pirkėjo samdomiems asmenims, dėl kurių Tiekėjas negalėjo vykdyti Sutarties iš dalies 

arba pilnai; 

2.2.2. Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai, turintys įtakos Prekių tiekimo terminui; 

2.2.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai; 

2.2.4. Tiekėjo pateikti argumentuoti įrodymai, susiję su baldų gamyba ir priklausantys nuo 

trečiosios šalies. 

2.3. Sutartis įsigalios tik gavus projekto „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, 

Rotušės a. 13, rekonstravimas“ finansavimą iš Valstybės investicijų programos.  

2.4. Sutartis nuo jos įsigaliojimo dienos galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, kol Šalys 

sutaria ją nutraukti, nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.  

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygas 

3.1. Sutarties kaina: 

Sutarties kaina be PVM _________________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

_____________________________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą 

žodžiais) 

PVM _________________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

_____________________________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą 

žodžiais) 

Bendra Sutarties kaina _________________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
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(Sutarties kaina + PVM) _____________________________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą 

žodžiais) 

3.2. Šalims susitarus, Pirkėjas gali mokėti Tiekėjui avansą tokia tvarka: 

3.3. Avansinį mokėjimą sudaro iki 30 proc. Sutarties 3.1. punkte nurodytos prekių kainos, be PVM. 

3.4. Avansinis mokestis mokamas: 

3.4.1. Po Sutarties pasirašymo, Tiekėjui raštu paprašius, o Pirkėjui patvirtinus, per 10 darbo dienų gali būti 

sumokamas iki 30 proc. Sutarties 3.1. punkte nurodytos Prekių kainos avansas t.y. xx00,00 EUR 

(suma žodžiu Eur, 00 cnt.), be PVM, pagal pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą ir avanso 

užtikrinimą. Per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo avanso mokėjimo patvirtinimo dienos, Tiekėjas privalo 

pateikti Pirkėjui kredito įstaigos išankstinio mokėjimo garantiją, laidavimo arba laidavimo draudimo 

dokumentą visai 30 proc. Sutarties 3.1. punkte nurodytos Prekių kainos avanso sumai, išduotą 

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos finansinės institucijos ar draudimo bendrovės, 

priimtinos Pirkėjui; 

3.4.2. Likusią Sutarties 3.1. punkte nurodytos Prekių kainos vertę, t.y. xx00,00 EUR (suma žodžiu Eur, 00 

cnt.), be PVM Pirkėjas sumoka už faktiškai pristatytas ir sumontuotas Prekes per 30 (trisdešimt) 

dienų nuo Tiekėjo Prekių perdavimo-priėmimo akto ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos, 

mokestiniu pavedimu per banką pagal per „E.sąskaita“ sistemą pateiktas sąskaitas faktūras. 

3.5. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko 

sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo sąskaitą. 

3.6. Sutartyje numatyta Prekių kaina yra fiksuota ir negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo 

laikotarpį, išskyrus pasikeitus Pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM). Dėl kitų mokesčių pasikeitimo 

Sutarties kaina perskaičiuojama nebus. 

3.7. Prekių kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar paslaugų grupių kainų pokyčius 

perskaičiuojama nebus. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba 

mažinama. Kaina perskaičiuojama per 10 darbo dienų, įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pasikeitimui. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui nepristatytų Prekių 

kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu. Perskaičiavimas 

įforminamas papildomu susitarimu tarp Pirkėjo ir Tiekėjo. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė 

pasikeitus PVM tarifui: 

)
100

1(

)
100

1(

)( N

S

S
N

T

T

AS
AS 






 

NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

 

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 

Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo būdai 

Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo 

pateikimo terminas 

Sutarties 

įvykdymo 

užtikrinimo vertė 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo terminas 
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Besąlygiškas pirmo 

pareikalavimo 

Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas (banko, 

kredito unijos 

garantija arba 

draudimo bendrovės 

laidavimo raštas) 

(pateikiamas pagal 

prie pirkimo 

dokumentų pateiktą 

formą) 

Tiekėjas pateikia ne 

vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo 

Sutarties įsigaliojimo 

dienos. 

10 % nuo bendros 

Sutarties kainos 

Įsigalioja banko, kredito unijos 

garantijos arba draudimo 

bendrovės laidavimo rašto 

išdavimo dieną arba jame 

nurodytą vėlesnę dieną ir galioja 

visą Sutarties vykdymo laikotarpį, 

kuris apima Prekių pristatymo, 

sumontavimo ir apmokėjimo už 

Prekes terminą 

5. Šalių atsakomybė 

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti 

Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 

dieną.  

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja patiekti Prekes (jų dalį) ir nepateikia Pirkėjui pagrįstų įrodymų, 

pateisinančių vėlavimą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į draudiką dėl Sutarties įvykdymo užtikrinime numatytos 

draudimo išmokos išmokėjimo bei papildomai reikalauti iš Tiekėjo 0,02 % dydžio delspinigių nuo bendros 

Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai skaičiuojami ir tuo atveju, jeigu 

Tiekėjas nesilaiko defektų ar gedimų šalinimo terminų, taip pat jų nepašalina garantinio laikotarpio metu.  

5.3. Tiekėjui, po raštiško Pirkėjo įspėjimo nevykdant/ netinkamai vykdant nors vieną Sutarties 

Bendrųjų sąlygų 4 punkte nurodytą įsipareigojimą, jis, raštiškai Pirkėjui pareikalavus, moka baudą, kuri 

sudaro – 3000,00 (trys tūkstančiai eurų 00 ct) Eur. 

6. Susirašinėjimas 

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos 

Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai 

pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu 

paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, 

kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Pirkėjas  Tiekėjas 

Vardas, pavardė   

Adresas   

Telefonas   

Faksas   

El. paštas   

 

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne 

vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į 

pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, 

prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

7. Kitos nuostatos 

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu 

Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė 

yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. 

7.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po 

vieną kiekvienai Šaliai.  
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7.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų 

tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data. 

7.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai: 

1 priedas Prekių „Techninė specifikacija“; 

2 priedas „Garantiniai įsipareigojimai“. 

 

 

Pirkėjas                                                                                                Tiekėjas 
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PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos 

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, 

perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo. 

1.2.  Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, 

įskaitant visas išlaidas ir mokesčius. 

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar 

tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes. 

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos 

apskaičiavimo taisyklės. 

 

2. Sutarties aiškinimas 

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę 

ir atvirkščiai. 

2.2.  Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine 

reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo 

žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais. 

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis 

dienomis. 

 

3. Pirkėjo teisės ir pareigos 

3.1. Pirkėjas įsipareigoja: 

3.1.1. nedelsdamas suteikti Tiekėjui visą turimą informaciją ir/arba dokumentus, kurie yra 

reikalingi šiai Sutarčiai tinkamai vykdyti; 

3.1.2. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms 

taikomus kokybės ir kitus reikalavimus; 

3.1.3. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių priėmimo 

– perdavimo aktą. 

3.1.4. už tinkamas ir laiku pristatytas Prekes sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose 

sąlygose nustatyta tvarka ir terminais; 

3.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje. 

3.1.6. savo sąskaita paruošti Prekių pristatymui patalpas Sutartyje nurodytu adresu ir sudaryti jose 

sąlygas, būtinas Tiekėjui sumontuoti Prekes Sutartyje nurodytoje vietoje.  

3.2. Pirkėjas gali grąžinti Prekes, jei paaiškėja, kad įsigytos Prekės neatitinka Techninės specifikacijos 

reikalavimų. Pirkėjas gali reikalauti, kad grąžintos Prekės būtų pakeistos tinkamomis, raštu nurodant naują 

pristatymo terminą.  

3.3. Pirkėjas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už Prekes jei Tiekėjas nepašalina Pirkėjo nurodytų Prekių 

trūkumų, defektų ir pan. Taip pat turi teisę išskaičiuoti netesybas iš artimiausių Pirkėjui mokėtinų sumų. 

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, jei Tiekėjas dėl savo kaltės iki termino, nurodyto 

Sutarties 2.1 p., pabaigos nepašalina Šalių sudarytame dvišaliame akte nurodytų Prekių neatitikimų. 

3.5. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 

 

4. Tiekėjo teisės ir pareigos 

4.1. Tiekėjas įsipareigoja: 

4.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, atlikti kitus 

įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų ir 

gedimų šalinimą (terminai jų šalinimui nustatomi atsižvelgiant į Prekių specifiką, gedimo mastą ir 
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pan.). Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties 

vykdymui; 

4.1.2. Prekes pristatyti ir sumontuoti per Sutartyje nurodytą terminą. Sumontavus Prekes išvežti 

Prekių pakuotes ir kitas šiukšles; 

4.1.3. patiekti Prekes iš savo medžiagų, atitinkančių technines sąlygas, pateiktas Sutarties 1 priede, 

savo lėšomis, rizika ir priemonėmis; 

4.1.4. pristatyti ir sumontuoti Prekes Pirkėjo nurodytose patalpose adresu: Rotušės a. 13, Kaunas. 

4.1.5.  prieš pradedant Prekių gamybą, atvykti į patalpas, į kurias bus pristatomos Prekės, jas 

išsimatuoti ir susiderinti tikslius Prekių matmenis su Pirkėju; 

4.1.6. prieš gamybą pateikti Pirkėjui galutinius gamybinius brėžinius patvirtinimui (brėžiniai yra 

principiniai). Taip pat Tiekėjas prieš Prekių gamybą privalo pateikti ir suderinti su Pirkėju visų 

medžiagų, sprendimų ir furnitūros pavyzdžius;  

4.1.7. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant 

atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams; 

pristatydamas Prekes, Tiekėjas privalo garantuoti, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų 

Prekių trūkumų; 

4.1.8. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo 

momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose; 

4.1.9. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir 

užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių 

atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų 

pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai; 

4.1.10. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 

informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui 

paprašius raštu, per 10 (dešimt) dienų grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus 

dokumentus; 

4.1.11. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją (gamintojo ir lietuvių 

kalba), įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (naudojimo ir priežiūros instrukcijose 

turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Prekes ar jos dalis) bei 

konsultuoti Pirkėją kitais klausimais. Kol nepateikiamos instrukcijos Pirkėjui, laikoma, kad Prekės 

pateiktos netinkamai; 

4.1.12. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be 

išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo; 

4.1.13. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, 

patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus 

atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės; 

4.1.14. raštiškai kreiptis į Pirkėją likus 15 kalendorinių dienų iki Prekių pristatymo termino 

pabaigos tuo atveju, jei Tiekėjas mano, kad turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, 

nurodant priežastis dėl kurių sutartinių įsipareigojimų nebuvo galima atlikti Sutartyje numatytu 

terminu; 

4.1.15. informuoti Pirkėją apie Paslaugų teikėjui restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimą; 

4.1.16. per tris dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti atsakingą asmenį už Sutarties 

vykdymą – Projekto vadovą; 

4.1.17. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, jos prieduose ir 

galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

4.2. Tiekėjas turi teisę: 

4.2.1. tinkamai įvykdžius Sutarties sąlygas gauti Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą 

mokėjimo sumą; 

4.2.2. kitas teises, numatytas Sutartyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
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5. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės 

5.1. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties 

kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant: 

5.2.1. transportavimo išlaidas; 

5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su 

Prekių tiekimu susijusias išlaidas; 

5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 

5.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje išlaidas; 

5.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui; 

5.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas; 

5.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas. 

 

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Tiekėjas pateikia besąlygišką pirmo 

pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra 

pratęsiamas, turi būti atitinkamai pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. 

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę 

Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. 

6.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo (Prekių pristatymo ir 

apmokėjimo už jas) laikotarpį. Jei Tiekėjas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino arba 

nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikinimo, laikoma, kad jis atsisakė pratęsti Sutartį. 

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali 

įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia 

naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį. 

6.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja 

sumokėti visą sumą, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. 

Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai 

Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

6.7.  Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Tiekėjas 

ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjui sutikus leisti jam toliau juos vykdyti, Tiekėjas 

privalo pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.1 p. numatyta tvarka. Jei 

Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas bet kokiu atveju įgyja teisę į visą Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą. 

7. Prekių tiekimo terminai ir vieta 

7.1. Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu adresu. 

7.2. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu. 

 

8. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos 

8.1. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas pateikia Tiekėjas. 

 

9. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai 

9.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti 

Techninėje specifikacijoje ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus. Tiekėjas privalo garantuoti, kad 

pristatytos Prekės yra naujos, nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį. Garantiniai įsipareigojimai 

aprašyti Sutarties 4 priede.  

9.2. Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, nes reikalavimų Prekių 
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kokybei pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas. 

9.3. Jei per Sutarties 4 priede nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja 

paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir/ ar Prekių 

saugojimo taisykles, Pirkėjas nedelsdamas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas 

protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime 

nurodytą terminą privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu 

per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo 

turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo. 

9.4. Garantinis terminas pakeistoms ar sutaisytoms Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai 

pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos. 

 

10. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė 

10.1. Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo–

perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui. 

10.2. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo 

meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas 

gabenant. 

10.3. Prekių priėmimo-perdavimo faktas patvirtinamas Prekių priėmimo-perdavimo aktu. Tvirtindamas 

Prekių priėmimo-perdavimo aktą Tiekėjas patvirtina, kad patiekė perkamas Prekes tinkamai, pagal Sutarties 

sąlygas. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. 

Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo–perdavimo aktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus 

reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.  

10.4. Tiekėjas, įvykdęs visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių 

priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti 

Prekių priėmimo–perdavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą, 

nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo–

perdavimo aktas būtų pasirašytas. Prekių priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę 

galią turinčiais egzemplioriais. 

10.5. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti Prekes, jis privalo raštu Tiekėjui nurodyti Prekių trūkumus. Jeigu 

pristatytos Prekės yra su trūkumais, Šalių susitarimu surašomas dvišalis aktas, kuriame nurodomi Prekių 

trūkumai ir nustatomas trūkumų ištaisymo terminas. Akte nurodytas prekių trūkumų šalinimo terminas 

neprailgina Sutartyje nurodyto prekių pristatymo termino ir nesuteikia teisės Tiekėjui reikalauti termino 

pratęsimo. 

11. Šalių atsakomybė 

11.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. 

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių 

veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų 

įvykdymą. 

11.2. Netesybų dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 

11.3. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 

 

12. Nenugalima jėga (force majeure) 

12.1. Šalys neatsako už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jeigu įrodo, kad tai buvo sąlygota 

neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis 

priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.212 straipsnyje. Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 

15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 
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aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms 

Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už 

Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų 

vykdymo terminas pratęsiamas. 

12.2. Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jėgos aplinkybės, privalo 

apie tai nedelsdama (bet ne vėliau kaip per 3 dienas) informuoti kitą Šalį bei nurodyti terminą, iki kurio, jos 

nuomone, sutartinių prievolių vykdymas atidedamas. 

12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 

momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. 

12.4. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, tuomet, 

nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, 

bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 10 kalendorinių dienų. Jei 

pasibaigus šiam 10 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis 

nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

 

13. Šalių pareiškimai ir garantijos 

13.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

13.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

13.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, 

ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti; 

13.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių 

įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, 

potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų; 

13.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo 

galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas. 

 

14. Konfidencialumo įsipareigojimai 

14.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys 

gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo 

neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos 

apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją 

atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus. 

 

15. Sutarties galiojimas 

15.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose. 

15.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 

neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

15.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe 

bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai 

nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

 

16. Sutarties pakeitimai 

16.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties 

sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje 

nustatyti principai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas 

joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos 

konkurso sąlygose. 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 
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neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama tik abiejų Šalių 

pasirašytu papildomu susitarimu, kuris yra galiojančios Sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis.  

16.2. Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu neesminės Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, pasikeitus 

aplinkybėms, kai: 

16.2.1. tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiajai šaliai tampa žinomos po Sutarties sudarymo; 

16.2.2. tų aplinkybių atsiradimo nukentėjusioji šalis pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo 

metu negalėjo protingai numatyti; 

16.2.3. tų aplinkybių nukentėjusioji šalis negali kontroliuoti; 

16.2.4. nukentėjusioji šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.  

16.3. Vykdant Sutartį atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pvz.: klaidos, rekvizitai ir kt.). 

16.4. Esminės Sutarties sąlygos negali būti keičiamos visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Esminėmis 

sąlygomis laikomos kainodaros taisyklės, reikalavimai Prekių kokybei ir Sutarties trukmė (su pratęsimu). 

 

17. Sutarties pažeidimas 

17.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal 

Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 

17.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 

17.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 

17.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 

17.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius; 

17.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

17.2.5. nutraukti Sutartį; 

17.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus. 

 

18. Sutarties vykdymo sustabdymas 

18.1. Pirkėjas bet kada turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą, reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu 

laiku ir / arba į pristatymo vietą pristatytų Prekių įdiegimą. 

18.2. Tiekėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo 

vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti. Pirkėjas 

padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui jokios papildomos išlaidos 

neatlyginamos, jeigu Sutarties sustabdymas yra būtinas: dėl Tiekėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl 

saugumo ar tinkamo Sutarties ar jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar 

neveikimo. 

18.3. Jeigu tiekimas ne dėl Tiekėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Tiekėjas 

turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo atnaujinti tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį. 

18.4. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties 

vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar 

pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau 

sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

18.5. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės 

klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar 

pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, 

atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

 

19. Sutarties nutraukimas 

19.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. 

19.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

19.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
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19.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo 

struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

19.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas 

kaltu dėl profesinio pažeidimo; 

19.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, 

pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 

19.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 

19.2.6. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų, per nurodytą terminą nepašalina Prekių 

neatitikimo, trūkumų ar gedimo 

19.2.7. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos kitomis sąlygomis 

nei numatyta Sutartyje ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 

19.2.8. jei Tiekėjas nutraukia Prekių ar jų dalies tiekimą be pateisinamos priežasties, nepradeda 

laiku vykdyti sutartinių įsipareigojimų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų 

pagal Sutartį arba nevykdo įsipareigojimų pagal Šalių suderintą grafiką ir tampa aišku, kad 

pristatyti Prekes iki Prekių pristatymo termino pabaigos neįmanoma; 

19.2.9. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 

19.3. Jei Tiekėjas per įspėjime nurodytą terminą nepašalina pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo 

įspėjimo apie Sutarties nutraukimą termino pasibaigimo dienos. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam 

priklausančio atlyginimo už patiektas tinkamas Prekes, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar 

žalos kompensavimą. 

19.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

19.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus; 

19.4.2. kai Pirkėjas sulaiko Prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų 

dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių. 

19.4.3. Jei Sutartis nutraukiama Tiekėjo iniciatyva dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas atlygina Tiekėjui jo 

patirtus nuostolius ar žalą. 

19.4.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša 

kitai Šaliai apie savo ketinimus.   

19.5. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas 

Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama 

ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. 

 

20. Ginčų nagrinėjimo tvarka 

20.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos 

Respublikos teisę. 

20.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu 

susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios 

Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 

kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą. 

 

21. Baigiamosios nuostatos 

21.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subtiekėjai: (nurodyti, jei bus pasitelkiami). Sutarties vykdymo 

metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui arba atsisako juos vykdyti, nepajėgūs 

vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. 

padėties, Tiekėjas gali pakeisti subtiekėjus, gavęs raštišką Pirkėjo pritarimą. Apie subteikėjo keitimą 

Tiekėjas turi raštiškai informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastį. Pakeitus subtiekėją, 

naujasis subtiekėjas turi atitikti konkurso sąlygose subtiekėjams nustatytus reikalavimus. Sutarties sąlygos 

dėl subtiekėjo taikomos tuomet, jei Tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad ketina pasitelkti subteikėjus.  
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21.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai 

trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. Vykdant Sutartį, jos Šalys gali būti keičiamos 

išimtinais atvejais, kai dėl vidinio Sutarties Šalies persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio 

subjektas. 

21.3. 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. 

21.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

21.5. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos 

Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais. 

 

 

Pirkėjas                                                                                                Tiekėjas 
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Sutarties priedas Nr. 2 

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Tiekėjas įsipareigoja garantinio termino laikotarpiu nemokamai remontuoti, o gedimui esant 

nepataisomam, pakeisti Prekių, kurioms suteikiama garantija, atskiras detales (ar Prekes) į analogiškas 

detales (ar Prekes), jeigu gedimai ar kokybės trūkumai atsirado dėl Tiekėjo kaip gamintojo kaltės. 

1.2. Tiekėjas suteikia Prekėms 5 metų gamintojo garantiją, kuri apima medžiagų, iš kurių jos 

pagamintos, kokybės, Prekių gamybos kokybės, o taip pat montavimo darbų kokybės garantiją.  

1.3. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.  

2. Garantijos suteikimo sąlygos. 

2.1. Garantija Prekėms taikoma tik tuo atveju, jei jų remontą atlieka Tiekėjo įgalioti specialistai. 

Netinkamos kokybės Prekės gali būti keičiamos į tinkamos kokybės ar naujas Prekes. Keičiant Prekes, 

laikomasi tos pačios tvarkos kaip ir užsakant naujas Prekes. 

2.2. Garantija taikoma tik pateikus pirkimo-pardavimo sutartį, Prekių perdavimo-priėmimo aktą, 

kuriame nurodyta remontuotinos (keistinos) Prekės perdavimo diena, ir PVM sąskaitą faktūrą. 

Tiekėjas pasilieka sau teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jei Pirkėjas nepateikė šiame punkte 

nurodytų dokumentų, arba jie nevisiškai užpildyti ar neįskaitomi.  

2.3. Į garantijos terminą įskaičiuojamas laikotarpis, kurį Pirkėjas negalėjo naudotis Prekėmis dėl jų 

defektų ar gedimų. Jei Pardavėjas pakeičia Prekę ar jos detalę, kuriems yra taikomas garantinis 

terminas, tai pakeistai Prekei ar jo atskirai detalei suteikiamas garantinis terminas skaičiuojamas iš 

naujo.   

2.4. Pirkėjas nedelsdamas privalo raštu pranešti Tiekėjui apie pastebėtus defektus ir gedimus, 

nurodydamas Prekės pavadinimą ir įsigijimo datą. Pranešime taip pat būtina apibūdinti Prekės defektą, 

ar gedimą, protingą terminą jiems ištaisyti bei visas Pirkėjui žinomas defektų ar gedimų atsiradimo 

priežastis; 

2.5. Pirkėjui pačiam ar pasitelkus į pagalbą trečiuosius asmenis ir pašalinus pastebėtus Prekių 

defektus ir gedimus, Tiekėjas neatlygina Pirkėjo patirtų defektų ir/ar gedimų šalinimo išlaidų. 

3. Garantijos negaliojimas ir netaikymas. 

3.1. Garantinis aptarnavimas teikiamas tik tuomet, jeigu Prekių trūkumai ar defektai nustatyti 

nepasibaigus garantiniam terminui; 

3.2. Bet kokiu atveju garantija negalioja ir netaikoma: 

3.2.1. Jeigu Pirkėjas ar tretieji asmenys išmontavo, pervežė Prekes, netinkamai jas sumontavo, 

pažeidė ar prarado (pametė) jų dalis; 

3.2.2. Natūraliems medžio ir paviršių pokyčiams, natūraliam susidėvėjimui, stiklo dūžiui, medžiagos 

mechaniniams pažeidimams, įbrėžimams bei Prekių sugadinimui, pažeidimui ir susijusiems 

nuostoliams, atsirandantiems Prekių eksploatavimo metu dėl netinkamo naudojimo ar elgesio, 

naudojimo ne pagal įprastą paskirtį, dėl trečiųjų asmenų ar naminių gyvūnų netinkamo įsikišimo 

(pažeidimų ir pan.), užteršimo; 

3.2.3. Jeigu Prekės buvo sumontuotos ar laikinai sandėliuojamos patalpose, kuriose vyko statybos 

(apdailos ir pan.) darbai; 

3.2.4. Jeigu Prekė ar jos atskira detalė buvo remontuojama ne Tiekėjo įgaliotų specialistų; 

3.2.5. Jeigu gedimas ar defektas atsirado dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos Tiekėjas 

neatsako, kaltų veiksmų; 

3.2.6. Jeigu gedimas ar defektas atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar 

nelaimingų atsitikimų; 

3.2.7. Jeigu Pirkėjas nustatyta tvarka Tiekėjui nepranešė apie defektus ir gedimus per protingą 

terminą po to, kai juos pastebėjo ar turėjo pastebėti.  

 

Pirkėjas                                                                                                Tiekėjas 


