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 Pagrindinė sutartis [CPO LT pirkimo numeris] 

 

[Užsakovo pavadinimas],  

atstovaujama _____________________________________________________________________________________________________________  

   (vardas, pavardė ir pareigos) 

(toliau – Užsakovas), ir  

 

[Tiekėjo pavadinimas],  

atstovaujama _____________________________________________________________________________________________________________ 

   (vardas, pavardė ir pareigos) 

(toliau – Tiekėjas), 
toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi [Preliminariosios sutarties pasirašymo data] Preliminariosios sutarties dėl kilimėlių nuomos ir keitimo 
paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą nuostatomis, sudarome šią sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis): 
 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos: 

1.1.1. CPO LT – viešoji įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir sudaro Preliminariąsias sutartis su 
laimėjusiais tiekėjais. 

1.1.2. Elektroninis katalogas – CPO LT priklausanti informacinė sistema (toliau – Elektroninis katalogas), kurioje vykdomi Užsakymai. Internetinis 
adresas https://www.cpo.lt. 

1.1.3. Prekė (-ės) – Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį Užsakovui nuomojama ir aptarnaujama prekė. 

1.1.4. Preliminarioji sutartis – sutartis tarp CPO LT ir Tiekėjo, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios 
sutarties galiojimo laikotarpiu. 

 

2. Pagrindinės sutarties dalykas  

2.1. Pagrindine sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui išnuomoti ir aptarnauti jam nuosavybės teise priklausančias Pagrindinėje sutartyje 
nurodytas Prekes, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už Prekių nuomą ir jų aptarnavimą Pagrindinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

3. Šalių teisės ir pareigos 

3.1. Tiekėjas įsipareigoja: 

3.1.1. Pristatyti nuomojamus kilimėlius Pagrindinės sutarties priede Užsakovo nurodytu adresu (-ais) ir Pagrindinei sutarčiai pasibaigus juos išsivežti.  

3.1.2. Nuomojamus kilimėlius keisti švariais, Pagrindinės sutarties priede nurodytomis Užsakovo darbo valandomis ir periodiškumu.  

3.1.3. Užtikrinti, kad Tiekėjo Užsakovui pristatomi kilimėliai būtų švarūs, nesugadinti bei atitiktų Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių techninių 
specifikacijų reikalavimus. 

3.1.4. Užsakovui pareikalavus, pateikti visus Prekių atitikimą techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus. 

3.1.5. Pristatytų nekokybiškų kilimėlių (neišvalytų, ar su pašaliniais kvapais), keitimas tinkamais turi būti atliekamas per 24 val. nuo raštiško 
pranešimo gavimo.  

3.1.6. Nuomojamų kilimėlių priėmimas ir perdavimas nuomos laikotarpio pradžioje bei pabaigoje įforminamas surašant bei pasirašant priėmimo – 
perdavimo aktą (-us). 

3.1.7. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui rinktis nuomojamų kilimėlių spalvą iš Pagrindinės sutarties priede nurodytų spalvų, kurių privalo būti 
ne mažiau kaip 2 (dvi). Šis reikalavimas netaikomas guminiams kilimėliams. 

3.1.8. Paskirti už Pagrindinės sutarties vykdymą atsakingą kompetentingą asmenį, galintį spręsti iškylančias problemas, kuris kontroliuotų tiekiamų 
Prekių kokybę bei atsiradus poreikiui dalyvautų Prekių kokybės patikrose Užsakovo nustatyta tvarka. Atsakingas asmuo Užsakovo darbo valandomis turi 
būti pasiekiamas telefonu. Jei Tiekėjo paskirtas atsakingas asmuo negali vykdyti savo pareigų, Tiekėjas nedelsiant turi paskirti kitą atsakingą asmenį, 
turintį reikalingą kompetenciją bei apie tai raštu informuoti Užsakovą. 

3.1.9. Užtikrinti, kad Prekes tiekiantys asmenys (Tiekėjo darbuotojai) atvykę į Užsakovo patalpas, Užsakovui pageidaujant, registruotųsi Užsakovo 
lankytojų žurnale esančiame pas apsaugos darbuotoją (jei yra) ar kitą atsakingą Užsakovo darbuotoją. 

3.1.10. Iki nuomojamų kilimėlių perdavimo Užsakovui visa atsakomybė dėl jų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui. 

3.1.11. Be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindinę sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už 
visus Pagrindine sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys. 

3.1.12. Tiekėjas turi ir kitas Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas. 

3.2. Tiekėjas turi teisę: 

3.2.1. Prašyti Užsakovo pakeisti kilimėlių nuomos ir keitimo periodiškumą Užsakovui nevykdant savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, atsiradus 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms arba kitoms pagrįstoms aplinkybėms. 

3.2.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus: [pavadinimas (-ai)]. Pagrindinėje sutartyje nenurodyti subtiekėjai gali būti 
pasitelkiami tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą. Pagrindinėje sutartyje numatytas (-i) subtiekėjas (-ai), kai subtiekėjo (-ų) kvalifikaciniais duomenimis 
buvo remiamasi įrodant atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, gali būti keičiamas (-i) Pagrindinės sutarties 8.1 punkte nustatyta tvarka.  

3.2.3. Tiekėjas turi ir kitas Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises. 

3.3. Užsakovas įsipareigoja: 

3.3.1. Priimdamas Prekes privalo įsitikinti, kad pristatomos Prekės atitinka Pagrindinės sutarties priede nustatytus reikalavimus.   

3.3.2. Sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui tiekti Pagrindinėje sutartyje numatytas Prekes. 

3.3.3. Paskirti kontaktinį asmenį, kuris prižiūrėtų pagal Pagrindinę sutartį tiekiamų Prekių kokybę ir bendrautų su Tiekėjo paskirtu atsakingu asmeniu, 
visais Šalims aktualiais klausimais, susijusiais su Pagrindinės sutarties vykdymu bei turėtų įgaliojimus spręsti iškylančias problemas. 

3.3.4. Užsisakyti Prekių, kurių vertė būtų ne mažesnė nei 70 (septyniasdešimt) % Pagrindinės sutarties kainos. 

3.3.5. Nuomojamus kilimėlius naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį. 

3.3.6. Nuomojamų kilimėlių keitimo dažnumas negali būti atliekamas rečiau kaip 1 (vieną) kartą per 2 (dvi) savaites. 

https://www.cpo.lt/
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3.3.7. Užsakovas turi ir kitas  Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas pareigas. 

3.4. Užsakovas turi teisę: 

3.4.1. Šalių susitarimu keisti nuomojamų kilimėlių kiekį ir / arba keitimo periodiškumą, nepažeidžiant Pagrindinės sutarties 3.3.6. punkte nustatyto 
reikalavimo. 

3.4.2. Prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių atitikimą techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus. Tretieji asmenys neatsako už Užsakovo 
neveikimą priimant Prekes. 

3.4.3. Teikti Tiekėjo atsakingam asmeniui pastabas, rekomendacijas, nurodymus, kiek tai neprieštarauja Pagrindinės sutarties sąlygoms, dėl kilimėlių 
nuomos ir keitimo atlikimo. 

3.4.4. Nepriimti netinkamų Prekių, nurodytų Pagrindinės sutarties 3.1.3. punkte. 

3.4.5. Užsakovas turi ir kitas Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 

 

4. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos 

4.1. Pagrindinės sutarties kaina, kuri negali būti viršyta viso Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu, [įrašoma TIEKĖJO elektroniniame kataloge 
pasiūlyta Galutinė kaina už UŽSAKOVO pasirinktas Prekes] Eur įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).   

4.2. Detali kilimėlių nuomos ir keitimo kaina yra nurodyta Pagrindinės sutarties priede. Į nuomos kainą yra įskaičiuotos visos su kilimėlių nuoma ir 
jos aptarnavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas vykdo visas mokestines prievoles, kurios gali atsirasti tiekiant Pagrindinėje sutartyje nurodytas 
Prekes, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių pasikeitimu ar atsiradimu (jei toks atvejis būtų). 

4.3. Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi Lietuvos banko paskelbtu Lietuvos Respublikos 
valiutos ir naujos Lietuvos Respublikos valiutos kursu šios valiutos pakeitimo dieną. 

4.4. Atsiskaitant už kilimėlių nuomą ir keitimą negali būti taikomi Pagrindinėje sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Prekės ar paslaugos, kurios 
nenumatytos Pagrindinėje sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas. 

4.5. Mokėtina suma už suteiktas Prekes apskaičiuojama faktiškai suteiktų Prekių kiekį per mėnesį padauginus iš Pagrindinės sutarties priede 
nurodyto atitinkamų Prekių įkainio.  

4.6. Už tinkamai ir faktiškai suteiktas Prekes Užsakovas su Tiekėju atsiskaito vieną kartą per mėnesį mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į 
Tiekėjo Pagrindinėje sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo 
apmokėjimui dienos.  

4.7. Pagrindinės sutarties kaina negali būti keičiama per visą Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus šiais atvejais:  

4.8. Pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas  nuo oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento.  

4.9. Pasikeitus Lietuvos Respublikos valiutai, Pagrindinės sutarties 4.3 punkte nustatyta tvarka. 

4.10. Pagrindinės sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu / susitarimu, kuriame užfiksuojama (-i) perskaičiuota (-i) 
Pagrindinės sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. 

4.11. Pagrindinės sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas. 

4.12. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių 
teisės aktų numatyta tvarka. 

5. Atsakomybė 

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti 
Pagrindine sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies 
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

5.2. Tuo atveju, kai už kiekvieną nustatytą atvejį ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas tiekia netinkamas ir ne laiku Prekes, t. y. nesilaiko Pagrindinės 
sutarties 3.1.2., 3.1.3. punktuose nustatytų reikalavimų, Tiekėjas privalo Užsakovui sumokėti baudą lygią 10 (dešimt) % Pagrindinės sutarties kainos. 
Tiekėjas moka Užsakovui šiame punkte nustatytą baudą tokiu atveju, kai Užsakovas raštu informavo Tiekėją apie ne laiku, ar netinkamus naudoti 
pristatytus kilimėlius ir Tiekėjas per 3.1.5. punkte nustatytą terminą neištaisė šiose punktuose nustatytų reikalavimų trūkumų. 

5.3. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 

5.4. Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš 
Užsakovo sumokėti 0,05 % delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio  už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo 
termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 

5.5. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimui nustatyto termino pasibaigimo, 
Tiekėjas turi teisę  nutraukti Pagrindinę sutartį  ir atsiimti nuomojamus kilimėlius bei reikalauti nuostolių atlyginimo. 

5.6. Užsakovui neįvykdžius pareigos užsisakyti Prekių, kurių vertė būtų ne mažesnė nei 70 (septyniasdešimt) % Pagrindinės sutarties kainos, 
Užsakovas sumoka Tiekėjui baudą, lygią 10 % neįvykdytų įsipareigojimų sumai. 

5.7. Už nepataisomai sugadintą ar prarastą kilimėlį, UŽSAKOVAS privalo sumokėti TIEKĖJUI 60 (šešiasdešimt) eurų be PVM už kiekvieną m². 

 

6. Force Majeure 

6.1. Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, 
jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos. 

6.2. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo 
įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo 
įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.  

6.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pagrindinės sutarties 
įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę 
sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės 
sutarties vykdymo. 

 

7. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas 

7.1. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindinėje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
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7.2. Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Derybų pradžia laikoma 
diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.  

7.3. Nepavykus  ginčo  išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos 
teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

 

8. Pagrindinės sutarties pakeitimai 

8.1. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, 
kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinės sutarties sąlygų 
pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.  

 

9. Pagrindinės sutarties galiojimas 

9.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo [įrašoma elektroniniame kataloge Užsakovo nurodyta data Šalims pasirašius] arba [Šalims pasirašius] 
Pagrindinę sutartį ir Tiekėjui pateikus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma). 

9.2. Pagrindinė sutartis galioja [elektroniniame kataloge Užsakovo nurodytas skaičius (nuo 6 iki 24 mėnesių)] mėnesių arba iki kol išperkamas 
100 (šimtas) % Pagrindinės sutarties kainos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau), jei ji nėra nutraukiama Pagrindinėje sutartyje 
numatytais pagrindais.  

9.3. Užsakovui Pagrindinės sutarties galiojimo metu nenupirkus 100 (šimto) % Pagrindinės sutarties kainos, Pagrindinė sutartis abipusiu Šalių 
susitarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniems kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiams iki UŽSAKOVAS nupirks 100 (šimtą) % Pagrindinės sutarties 
kainos. Bendra Pagrindinės sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo Pagrindinės 
sutarties įsigaliojimo datos. Kiekvienas Pagrindinės sutarties pratęsimas įsigalioja jį pasirašius abiems Pagrindinės sutarties Šalims ir Tiekėjui pateikus 
Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

9.4. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu. 

9.5. Užsakovas gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai  Tiekėjas nevykdo savo 
sutartinių įsipareigojimų.  

9.6. Tiekėjas gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs UŽSAKOVĄ prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai Užsakovas nevykdo 
savo sutartinių įsipareigojimų. 

9.7. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal  
Pagrindinę sutartį, kaip tai numatyta Pagrindinės sutarties nuostatose. 

 

10. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės 

[10.1. Netaikoma.] 

 

[10.1. Tiekėjas kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti Užsakovui Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto 
banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 (dešimt) % Pagrindinės sutarties kainos. Pagrindinės sutarties 
įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos, po Pagrindinėje 
sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. 

10.2. Jei Pagrindinė sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, Tiekėjo pateikiamas Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gali galioti 
trumpiau nei iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos, po Pagrindinėje sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino 
pabaigos, bet likus ne mažiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino 
pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo būti pratęstas. Šiuo atveju paskutinio Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo 
pratęsimo terminas turi būti lygus 10.1 punkte nurodytam terminui. Šiame punkte nurodyta tvarka Tiekėjui nepratęsus Pagrindinės sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumento galiojimo termino, Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. 

10.3. Jei Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu 
pareikalauja Tiekėjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas 
nurodytu atveju nepasirūpina sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą Užsakovui Pagrindinės sutarties neįvykdymo 
(nutraukimo dėl Tiekėjo kaltės) atveju.   

10.4. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Užsakovui, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime 
nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Tiekėją ir nurodo, 
dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Jei Užsakovui pasinaudojus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas ketina toliau vykdyti 
sutartinius įsipareigojimus, Užsakovui sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Tiekėjas privalo pateikti naują Pagrindinės sutarties 
įvykdymo užtikrinimą 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės, Užsakovas bet kokiu atveju įgyja teisę į visą 
Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. 

10.5. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas Tiekėjui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus 
sutartinius įsipareigojimus arba tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. 

10.6. Siekdamas užtikrinti Pagrindinės sutarties įvykdymą Tiekėjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo, vietoje 
Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) % 
Pagrindinės sutarties kainos. Ši suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama Tiekėjui tik tinkamai įvykdžius Pagrindinę sutartį arba Pagrindinės 
sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Tiekėjui neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar Pagrindinę sutartį 
nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, visa šiame punkte nurodyta į Užsakovo sąskaita pervesta suma yra negrąžinama.] 

 

11.     Baigiamosios nuostatos 

11.1. Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge vadovaujantis standartine Pagrindinės sutarties forma be 
pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta Užsakovo ir Tiekėjo. 

11.2.  Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge. 

11.3. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinės sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinės sutarties sudarymu 
ir vykdymu, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Pagrindinė sutartis viešinama 
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

11.4.  Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
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Užsakovas 

 

 Tiekėjas 

 

[Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[Faks.] 

[El. paštas] 

 

 [Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[Faks.] 

[El. paštas] 

 

Kontaktinis asmuo: 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel.] 

 Kontaktinis asmuo: 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel.] 

Atstovaujantis asmuo 

  

Atstovaujantis asmuo 

Vardas, Pavardė:  Vardas, Pavardė: 

Pareigos:  Pareigos: 

Parašas:  Parašas: 

Data:  Data: 
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Pagrindinės sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr.  

 
Užsakymo sąlygos: 

Konkurso trukmė 
[...] 

Sutarties sudarymo 
trukmė (mėn.) 
[...] 

Maksimalus 
užsakymo biudžetas 
(Eur su PVM) 
[...] 

 
UŽSAKOVO pavadinimas: [...] 
 
Objektas Nr. 1 

Objekto adresas: 
Darbo laikas: 

 
Prekės pavadinimas 

 
 

Nuomojamų 
prekių 

kiekis (vnt.) 

 
Keitimo dažnis 

(kartai per mėn.) 

Prekės vieno 
keitimo kaina 

Galutinė kaina už 
Prekės keitimų kiekį 

per sutarties 
laikotarpį 

(Eur be PVM) 

[Elektroniniame kataloge Užsakovo pasirinkta 
(-os) Prekės (-ės) ir jos (-ų) techninė 
specifikacija- Tiekėjo atnaujinto varžymosi 
metu pasiūlytos Prekės techninė specifikacija] 

[...] [...] 

[Tiekėjo pasiūlyta 
Galutinė kaina Eur 

be PVM] 
[Galutinė kaina Eur be 

PVM] 

[...] [...] [...] [...] [...] 

Suma (Eur be PVM) [...] 

 
Objektas Nr. 2 

Objekto adresas: 
Darbo laikas: 

 
Prekės pavadinimas 

 
 

Nuomojamų 
prekių 

kiekis (vnt.) 

 
Keitimo dažnis 

(kartai per mėn.) 

Prekės vieno 
keitimo kaina 

Galutinė kaina už 
Prekės keitimų kiekį 

per sutarties 
laikotarpį 

(Eur be PVM) 

[Elektroniniame kataloge Užsakovo pasirinkta 
(-os) Prekės (-ės) ir jos (-ų) techninė 
specifikacija- Tiekėjo atnaujinto varžymosi 
metu pasiūlytos Prekės techninė specifikacija] 

[...] [...] 

[Tiekėjo pasiūlyta 
Galutinė kaina Eur 

be PVM] 
[Galutinė kaina Eur be 

PVM] 

[...] [...] [...] [...] [...] 

Suma (Eur be PVM) [...] 

 

Bendra pasiūlymo kaina (Eur be PVM) [...] 

21 % PVM [...] 

Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM) [...] 

 
 
Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas): [...] 
 
Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris): [...] 
 
Pasiūlymą pateikęs naudotojas: [...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dinaminė pirkimų sistema „Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ 

C dalis – Preliminariosios sutarties 2 priedas. Pagrindinės sutarties forma 
 

6 
 

Užsakovas 

 

Tiekėjas 

[Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[Faks.] 

[El. paštas] 

 [Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[Faks.] 

[El. paštas] 

Kontaktinis asmuo: 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel.] 

 Kontaktinis asmuo: 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel.] 

Atstovaujantis asmuo 

  

Atstovaujantis asmuo 

Vardas, Pavardė:  Vardas, Pavardė: 

Pareigos:  Pareigos: 

Parašas:  Parašas: 

Data:  Data: 

 


