
ENERGETINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATO IR / AR INVESTICIJŲ PLANO 
RENGIMAS 

 

 
ATMINTINĖ - KREPŠELIO FORMAVIMAS 
  

DPS yra atskiros trys pirkimo dalys: 
 1 dalis: Investicijų planų rengimo paslaugos; 
 2 dalis: Energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugos; 
 3 dalis: Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugos. 
Krepšelis formuojamas tik iš 1 (vienos) pirkimo dalies. 
Užsakovas užsakyme privalo pridėti - patalpų savininkų sąrašą, inventorinę bylą, energinio 
naudingumo sertifikatą (įsigyjant tik investicijų plano rengimo paslaugas). Dokumentai turi 
būti suformuoti ir įkelti ZIP bylos plėtiniu. 
 

ATMINTINĖ - PAGRINDINĖS SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 
 
Paslaugos (-ų) priėmimui užsakovas ir tiekėjas turi pasirašyti Paslaugų rezultatų priėmimo – 
perdavimo aktus, sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas ir kitus reikalingus dokumentus. 
Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai (įskaitant suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo 
aktą) yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. 
Užsakovas turi teisę reikalauti per 5 (penkias) darbo dienas tiekėjo pateikti rašytinę ataskaitą 
apie visas atliktas pagal sutartį paslaugas. 
Kol nepasirašytas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas užsakovas neišrašo sąskaitos-faktūros. 
Tiekėjas, raštiškai suderinus su Užsakovu, gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ekspertus 
(specialistus), subtiekėjus. 
Jei tiekėjas nutraukia visų ar dalies pirkimo sutartyje numatytų paslaugų teikimą be 
pateisinamos priežasties, užsakovui pareikalavus, taikomos sutarties įvykdymo užtikrinimo 
priemonės:  

Nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio šios sutarties pažeidimo, užsakovas, 
vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia 
tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrašą; 

Dėl energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugų 
Jei tiekėjas ne dėl užsakovo kaltės nevykdo įsipareigojimų ar per užsakovo nustatytą 

terminą neištaiso nustatytų trūkumų, užsakovas gali nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti 
baudą, lygią 50 Eur; 

Dėl investicijų plano ir energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugų ⁄ 
investicijų plano parengimo paslaugų 

Jei tiekėjas ne dėl užsakovo kaltės nevykdo įsipareigojimų ar per užsakovo nustatytą 
terminą neištaiso nustatytų trūkumų, užsakovas gali nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti 
baudą, lygią 150 Eur; 

Dėl investicijų plano rengimo paslaugų 
Jei tiekėjas ne dėl užsakovo kaltės nevykdo įsipareigojimų ar per užsakovo nustatytą terminą 
neištaiso nustatytų trūkumų, užsakovas gali nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti baudą, 
lygią 100 Eur. 
 



Dėl investicijų plano ir energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugų ⁄ 
investicijų plano parengimo paslaugų 

Užsakovas turi teisę prašyti patikslinti investicijų planą ne vėliau kaip per užsakovo užsakyme 
pasirinktą ir nurodytą investicijų plano patikslinimo pagal pastabas terminą (nuo 10 iki 20 
darbo dienų), darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos, jei užsakovas pateikia pastabas tiekėjui.  
Užsakovas turi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo investicijų plano iš tiekėjo gavimo teisės 
aktuose numatytam viešam aptarimui ir preliminariam vertinimui raštu pateikti pastabas 
tiekėjui dėl parengto investicijų plano arba per nustatytą terminą nepateikus pastabų apmokėti 
už tinkamai suteiktas paslaugas. 
Jei atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą yra reikalingi pastato sandarumo 
matavimai, Užsakovas šiuos duomenis  privalo pateiki Tiekėjui. 
 

Primename, kad e-sąskaitos pateikimo išlaidos turi būti tiekėjo įskaičiuotos į pasiūlymo kainą 
ir perkančioji organizacija papildomai jų padengti neturi. 

Konfidencialumas – pagrindinėse sutartyse yra numatyta, kad šios sutartys yra viešos ir 
Perkančiosios organizacijos turi teisę jas viešinti teisės aktų nustatyta tvarka. 

 


