
VALYMO PASLAUGOS  

 

ATMINTINĖ DĖL PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ TIEKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 

NETINKAMO VYKDYMO ATVEJŲ  

 
 

Svarbu!!! Sudarius Pagrindinę sutartį ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo 

Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas ir Užsakovas turi pasirašyti Šalių 

susitarimą (laisvos formos) dėl Paslaugų teikimo grafiko nustatymo (Pagrindinės 

sutarties 4.1 punktas), kuriame būtų tiksliai įvardintos teikiamos paslaugos ir nustatytas 

aiškus paslaugų teikimo grafikas (pvz. konkrečios paslaugų teikimo dienos, laikas ir pan.) 

 

 

Rekomendacijos dėl netinkamo Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo ir/ar 

nevykdymo: 
* Užfiksuoti kiekvieną netinkamo Paslaugų teikimo ir/ar neteikimo atvejį ir apie šį 

(šiuos) atvejį (-us) bei Pagrindinėje sutartyje (6 dalis) numatytų atsakomybės sąlygų 

(baudos (-ų)) taikymą informuoti Tiekėją raštu.  

 

Atkreiptinas dėmesys į Pagrindinės sutarties 6.3 ir 6.4 punktus: 

6.3. Tuo atveju, kai ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas netinkamai teikia Paslaugas, t. y. nesilaiko Pagrindinėje 

sutartyje nustatytų įsipareigojimų, Tiekėjas privalo Užsakovui sumokėti 150 EUR baudą už kiekvieną 

nustatytą Pagrindinės sutarties netinkamo vykdymo atvejį. Tiekėjas moka Užsakovui šiame punkte 

nustatytą baudą tokiu atveju, kai Užsakovas raštu informavo Tiekėją apie netinkamai suteiktas Paslaugas ir 

pareikalavo sumokėti šiame punkte nurodytą baudą. 

6.4. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas gali: 

6.4.1. Reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 procentų Pagrindinės sutarties kainos (kai netaikomos papildomos 

Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).  

6.4.2. Jei taikoma, pasinaudoti pateiktu Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, reikalaujant užtikrinimą 

išdavusio asmens sumokėti Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime numatytą sumą. 

 

 

* Užsakovui nutraukus Pagrindinę sutartį dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo 

informuoti CPO LT ir pateikti informaciją Viešųjų pirkimų tarnybai dėl Tiekėjo 

įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. 

 

Atkreiptinas dėmesys į Pagrindinės sutarties 10.5 ir 10.6 punktus: 

10.5. Užsakovas gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų ir reikalauti iš Tiekėjo sumokėti baudą, lygią 10 (dešimt) % Pagrindinės sutarties kainos 

(bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinės sutarties 11 punkte nurodytos Pagrindinės 

sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės), kai: 

10.5.1. Tiekėjas 2 (du) ar daugiau kartų iš eilės netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus (t. y. 

pritaikytos Pagrindinės sutarties 6.3 punkte nustatytos sankcijos); 

10.5.2. per Užsakovo nustatytą papildomą terminą (taikoma Tiekėjui neteikiant Paslaugų pagal Pagrindinę 

sutartį, t. y. nevykdant Pagrindinės sutarties), kuris negali būti trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos 

(terminas skaičiuojamas nuo pranešimo apie minėtą terminą išsiuntimo registruotu laišku Tiekėjui dienos), 

Tiekėjas ir toliau neteikia Paslaugų pagal Pagrindinę sutartį (t. y. nevykdo Pagrindinės sutarties) ir nėra 

nustatoma, kad Pagrindinės sutarties nevykdymas yra susijęs su nenugalimos jėgos aplinkybėmis arba taip 

atsitiko dėl Užsakovo kaltės; 

<...> 

10.6. Pagrindinės sutarties 10.5.1 ir 10.5.2 punktuose nurodytos priežastys laikomos esminiu Pagrindinės 

sutarties pažeidimu. 


