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DAUGIAFUNKCINIO LAUKO GIMNASTIKOS ĮRENGINIO ĮRENGIMO SUTARTIS  

 

                                                 2014 m. spalio 21 d.  Nr. 

 Kaunas 

      

Kauno „Atžalyno“ vidurinė mokykla (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktorės Nijolės 

Jukštienės, veikiančios pagal mokyklos nuostatus, ir UAB „Euroatletas“ (toliau – Pardavėjas), 

atstovaujama direktoriaus Arūno Svirsko, veikiančios pagal įm. k.: 135970667, vadovaudamiesi 

2014-10-21 Viešojo pirkimo „Daugiafunkcinio lauko gimnastikos įrenginio įrengimo pirkimas“ 

(pirkimo Nr.    ) nuostatomis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):  

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

 1. Daugiafunkcinio lauko gimnastikos įrenginio (toliau- Įrenginio) įrengimas pagal 

Sutarties  priede nurodytą daugiafunkcinio lauko gimnastikos įrenginio įrengimo techninę 

specifikaciją, kuri yra neatskiriama sutarties dalis.  

 

II. SUTARTIES KAINA  

 

2. Įrenginio kaina yra 9500 (devyni tūkstančiai penki šimtai) Lt. Kainoje turi būti 

įskaičiuoti visi mokesčiai, transporto išlaidos, Įrenginio pagaminimo ir įrengimo medžiagų, 

mechanizmų, darbų kaina ir visos kitos su Įrenginio įrengimu susijusios išlaidos bei PVM. 

Pardavėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių nurodytą kainą. 

3. Įrenginio kaina nustatyta visam sutarties galiojimo laikotarpiui, išskyrus sutarties 4 

punkte nurodytus atvejus. 

4. Bet kuriuo sutarties galiojimo momentu kaina gali būti perskaičiuojama, kai pasikeičia 

taikomo PVM tarifo dydis. Kainos pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. 

Pasikeitus kitiems mokesčiams ir dėl kainų lygio pasikeitimo šios sutarties kaina perskaičiuojama 

nebus.  

III. DARBŲ PRIĖMIMAS IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

5. Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Įrenginio įrengimo dienos, perduoda 

Pirkėjui perdavimo-priėmimo aktu išpildomąją dokumentaciją (Įrenginio įrengimo darbo 

brėžinius) ir Įrenginio  įrengimo perdavimo –priėmimo aktą. 

6. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atlieka Įrenginio įrengimo priėmimą ir, nesant 

pretenzijų dėl Įrenginio įrengimo arba Pardavėjui  pašalinus trūkumus, pasirašo perdavimo- 

priėmimo aktą. 

7. Pardavėjas, esant Pirkėjo pasirašytam Įrenginio įrengimo perdavimo- priėmimo aktui, 

pateikia Pirkėjui sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

nuo Atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo dienos.  

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

8. Pirkėjas įsipareigoja: 

  8.1. paskirti atsakingą asmenį (toliau – Atsakingas asmuo), nurodyti Pardavėjui Įrenginio 

įrengimo vietą, vykdyti Įrenginio įrengimo priežiūrą, atlikti Įrenginio įrengimo darbų  priėmimą. 

  8.2. pateikti Pardavėjui Atsakingo asmens kontaktus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 

sutarties įsigaliojimo dienos. Jei Atsakingas asmuo ar jo kontaktai keičiasi, Pirkėjas apie tai turi 

pranešti Pardavėjui ne vėliau kaip per 1 darbo dieną; 

8.3. priimti Įrenginio įrengimo darbus su Pardavėju iš anksto suderintu laiku, pasirašyti 

priėmimo–perdavimo aktą ir sąskaitą faktūrą; 
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8.4. pareikšti Pardavėjui pretenzijas raštu dėl netinkamai įrengto Įrenginio ar 

Įrenginio defektų atsiradimo ne vėliau kaip per 3 dienas nuo Įrenginio įrengimo dienos ar 

Įrenginio defektų atsiradimo dienos; 

8.5 pasirašius darbų priėmimo–perdavimo aktą, sumokėti Pardavėjui už Įrenginio 

įrengimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą sutarties 2 punkte nurodyta įrenginio kaina, sutarties 8 

punkte nustatyta tvarka. 

9. Pardavėjas įsipareigoja: 

9.1. nuvykti į Pirkėjo nurodytą Įrenginio įrengimo vietą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

po sutarties pasirašymo, parengti Įrenginio įrengimo sąmatą, ją suderinti su Pirkėjo paskirtu 

Atsakingu asmeniu ir pasirašyti;  

9.2. užtikrinti Įrenginio įrengimą, vadovaujantis Sutarties 1 priede pateikta technine 

specifikacija, Įrenginio įrengimui naudoti tokias medžiagas, kokios yra nurodytos techninėje 

specifikacijoje, ar kurios yra joms lygiavertės; 

9.3. darbus atlikti per 30 darbo dienų nuo Įrenginio įrengimo sąmatos suderinimo su 

Atsakingu asmeniu dienos.  

9.4. sureaguoti per 5 dienas nuo pranešimo gavimo apie darbų eigoje arba garantijos 

laikotarpiu atsiradusius trūkumus, per 15 dienų nuo pranešimo gavimo pašalinti garantinius 

trūkumus, jei negalima garantinio remonto darbų atlikti Įrenginio įrengimo vietoje, Įrenginį 

demontuoti, jį sutaisyti, pristatyti atgal ir sumontuoti;  

            9.5. suteikti Įrenginiui 24 mėnesių garantiją, Įrenginio įrengimui (betonavimo darbams) - 

60 mėnesių garantiją, taikomą nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; 

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

   10. Pardavėjas atsako už subteikėjų (jei tokie yra nurodyti sutarties priede) prievolių 

vykdymą ar netinkamą vykdymą.  

11. Sutarties vykdymo metu, kai subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat 

tuo atveju, kai subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos 

likvidavimo procedūros ar kitų priežasčių, Pardavėjas gali pakeisti (Pirkėjui pareikalavus – 

privalo pakeisti) subteikėjus. Pakeisti subteikėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir turėti 

ne mažesnę patirtį nei subteikėjai, nurodyti sutarties priede, jie turi turėti sutarties vykdymui 

privalomus (jei tokie yra) atestatus, licencijas ir pan. Apie tai Pardavėjas turi informuoti Pirkėją, 

nurodydamas subteikėjo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju 

sudaro susitarimą dėl subteikėjų pakeitimo, pasirašomą abiejų sutarties šalių. Šis susitarimas yra 

laikomas neatskiriama sutarties dalimi. Pardavėjas negali vienašališkai keisti subteikėjų, apie tai 

neinformavęs paslaugos gavėjo ir tokio pakeitimo neįforminęs sutarties pakeitimu.  

12. Jei Pardavėjas neįvykdo įsipareigojimų, numatytų šios sutarties  9.3 punkte, jam už 

kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojama 0,02 proc. dydžio, nuo sutartyje nurodytos įrenginio 

kainos, bauda. 

13. Šalis neatsako už sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą 

įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl kitos šalies kaltės. 

14. Šalys neatsako už netinkamą šios sutarties vykdymą ar jos neįvykdymą, jei įrodo, kad tai 

įvyko dėl aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti sutarties sudarymo 

metu ir neturėjo galimybių užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti, ir kita 

šalis apie tai buvo informuota. 

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 

17. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir antspaudais patvirtina abi šalys.  

18. Sutartis vykdoma ir nutraukiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

19. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu šalių susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva. 

Šalis, pageidaujanti nutraukti sutartį, apie tai turi raštu pranešti kitai šaliai prieš 30 dienų. 

20. Šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, nesilaikydama sutarties 19 punkte nustatyto 

termino, jei kita šalis iš esmės ją pažeidžia. 

21. Vienašališkai nutraukus sutartį, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai su sutarties nutraukimu 

susijusius nuostolius. 
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VII. KITOS SĄLYGOS 

 

          22. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, 

kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje 

nustatyti principai ir tikslai, o tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimas.  

         23. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia 

kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme 

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą 

sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus 

dėl sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl 

sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą 

keisti sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties 

dalimi. 

         24. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

Lietuvos Respublikos teisės aktais.  

         25. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti – 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

          26. Šalys įsipareigoja per 3 darbo dienas informuoti viena kitą pasikeitus šalių juridiniams 

adresams, bankų rekvizitams. 

          27. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną abiem 

šalims. 

28. Prie sutarties pridedama: 

28.1. 1 priedas – daugiafunkcinio lauko gimnastikos įrenginio įrengimo techninė 

specifikacija, 5 lapai. 

28.2. 2 priedas – Subteikėjų (subrangovų) ir jiems perduodamų paslaugų sąrašas 

(pridedamas, jeigu yra subteikėjų). 

 

 

VIII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI 

 

Pirkėjas                                                                             Pardavėjas 

Kauno „Atžalyno“vidurinė mokykla                       UAB „Euroatletas“  

Įst. kodas 290136920                               Įmonės kodas 135970667    

Partizanų g. 46, LT-49460 Kaunas           Birželio 23-osios g 27A, Kaunas 

Tel.,faks. 8-37  310347                                                    Tel. 8-37  353934 Faks. 8-37  761415 

El. p.: atzalynovm@atzalynas.kaunas.lm.lt                     El. p.: euro@atletas.lt 

AB DNB bankas                                                             AB SEB bankas 

A/s Nr. LT144010042500010133                                   A/s Nr. LT977044060007899196 

Banko kodas 40100                                                         Banko kodas 70440 

 

Direktorė    _______   Nijolė Jukštienė                           Direktorius     ________  Arūnas Svirskas 

                   (parašas)                                                                              (parašas)               

 

2014 m.                        d.                                          2014 m.                         d. 

 

A. V.                                                                                                    A. V. 
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