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SUTARTIES SUDARYMAS 

 Sutarties pasirašymo terminai:                                                                                                                                                                     
Užsakovui – iki 5 d.d. ir Tiekėjui – iki 5 d.d. 

 Pagrindinė sutartis gali būti pasirašoma Užsakovui ir Tiekėjui priimtinu būdu: 
 raštu, arba 
 elektroniniu parašu.  

 Sutarties įvykdymo užtikrinimą (kai Užsakovas pasirenka šią priemonę) 
TIEKĖJAS turi pateikti per 5 darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo                      
 SUTARTIS ĮSIGALIOJA TIK TIEKĖJUI PATEIKUS SĮU 

 Užsakovas neturi apmokėti už prekes / paslaugas / darbus, kurie nėra pasirašytos 
Sutarties objektas. 

 Papildomų kiekių ar paslaugų / prekių / darbų įsigijimas galimas tik Sutartyje 
numatytais atvejais ir tvarka. 

 Atsakomybė dėl nesuderintų, bet suteiktų prekių / paslaugų / darbų 
neapmokėjimo tenka Pirkėjui.  

 Pagrindinė sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu šalių susitarimu. 

 

 

 



SUTARTIES VYKDYMAS 
 

 

Pagrindinė sutartis turi būti vykdoma joje nustatytomis 
sąlygomis ir tvarka 
 

Tiekėjas privalo Pirkėjui tinkamai ir pagal prisiimtus 
įsipareigojimus vykdyti sutartis 
 

Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už Tiekėjo tinkamas 
prekes, paslaugas ir tinkamai atliktus darbus 

 

 

 



SUTARTIES VYKDYMAS 
PAGRINDINIAI UŽSAKOVO VEIKSMAI: 

 TIKRINTI gautų prekių kokybę ir atitikimą užsakymui; 

 UŽFIKSUOTI raštu, kad pristatytos netinkamos prekės ir informuoti tiekėją; 

 NEPRIIMTI prekių, jei jos pristatytos nesilaikant sutartyje nurodytų 
reikalavimų; 

 TAIKYTI sutartyje numatytas sankcijas (pvz., reikalauti sumokėti baudą; 
pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu); 

 TAIKYTI sankcijas, jeigu tiekėjas vėluoja pristatyti prekes; 

 Apie sprendimą dėl sankcijų taikymo raštu INFORMUOTI tiekėją ir CPO LT; 

 NUTRAUKTI sutartį ir pasinaudoti pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

 Nutraukus sutartį su tiekėju (vienašališkai) dėl sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo, INFORMUOTI ir CPO LT; 

 Nutraukus sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, ĮTRAUKTI tiekėją į 
Nepatikimų tiekėjų sąrašą CVP IS (tvarko Viešųjų pirkimų tarnyba) 

 

  

 

  

 



Biuro reikmenų sutartis / 

Spausdinimo įrangos  

eksploatacinių medžiagų sutartis 

Elektros sutartis 

Sutarties tipas Vertės išpirkimas / Kiekio išpirkimas 

 

Vertės ir kiekio  

išpirkimas 

Išpirkimas Vertės 50 – 100 proc. 

Kiekio 50 – 100 proc.  

Kiekio išpirkimas 

(pagal pasirinktą 
intervalą min ir max 
ribose) 

Krepšelio min 

užsakymas 

60 Eur su PVM 

50 Eur su PVM 

- 

Max biužetas Privalomas Galima, bet neprivaloma 

nurodyti max įkainį už 1 

kWh. 

Turi būti nurodytas / 

apskaičiuotas max 

biudžetas. 

 
AKTUALIŲ SUTARČIŲ TRUMPA APŽVALGA 



Biuro reikmenų sutartis / 

Spausdinimo įrangos  

eksploatacinių medžiagų sutartis 

Elektros sutartis 

Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas 

Kai Užsakymas didesnis nei 3000 Eur.  

Užtikrinimas: 

- ne mažesnis nei 10 proc. sutarties 

vertės; - besąlyginis ir neatšaukiamas. 

 

Nėra numatyta 

Sutarties įsigaliojimas Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem 

Pagrindinės sutarties Šalims ir Tiekėjui 

pateikus galiojantį sutarties įvykdymo  

užtikrinimą (jei jis taikomas).  

Pagrindinės sutartys turi 

įsigalioti nuo pirmos 

mėnesio dienos.  

 



Biuro reikmenų sutartis / 

Spausdinimo įrangos  

eksploatacinių medžiagų sutartis 

Elektros sutartis 

Užsakovo teisės: 

 

priimant prekes 

Nepriimti Pagrindinės sutarties 

reikalavimų neatitinkančių Prekių 

- 

Prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių 

atitikimą techninei specifikacijai 

pagrindžiančius dokumentus 

- 

pasinaudojant  

garantiniu aptarnavimu 

(biuro)  ----- 
 

(ekspl.) TIEKĖJAS įsipareigoja visoms 

pristatytoms Prekėms suteikti 

originalios įrangos gamintojo 

nustatytą garantiją  

 

- 

 



Biuro reikmenų sutartis / 

Spausdinimo įrangos  

eksploatacinių medžiagų sutartis 

Elektros sutartis 

Papildomų prekių 

įsigijimas 

Iki 10 (dešimt) % pradinės 

Pagrindinės  

sutarties vertės 

- 

 

Sankcija Užsakovui dėl 

neišpirkimo 

10 proc. dydžio bauda nuo neišpirkto 

kiekio / vertės 

10 proc. dydžio bauda 

nuo neišpirkto kiekio, 

išskyrus Pirkimo 

sutartyje numatytus 

atvejus 

 



Biuro reikmenų sutartis / 

Spausdinimo įrangos  

eksploatacinių medžiagų sutartis 

Elektros sutartis 

Sankcijos tiekėjui Tiekėjas moka 5 Eur baudą už kiekvieną 

pradelstą dieną (jeigu tiekėjas vėluoja 

pristatyti prekes) 

Tiekėjas įsipareigoja 

sumokėti Užsakovui kainų 

skirtumą patiektos Prekės 

kainos ir sutarties priede 

nurodytos Prekės kainos ir 

atlyginti kitus Užsakovo 

patirtus nuostolius 

Nutraukus sutartį dėl tiekėjo kaltės PO 

gali reikalauti baudos - 10 proc. pradinės 

sutarties vertės (kai netaikomas sutarties 

įvykdymo užtikrinimas) 

- 

Pasinaudoti pateiktu Pagrindinės sutarties 

įvykdymo užtikrinimu, reikalaujant 

užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti 

Pagrindinės sutarties įvykdymo 

užtikrinime numatytą sumą. 

- 

Tiekėjui bauda 150 eurų už kiekvieną 

pasikartojantį atvejį 

 

- 

 



Biuro reikmenų sutartis / 

Spausdinimo įrangos  

eksploatacinių medžiagų sutartis 

Elektros sutartis 

Galimybė Užsakovui 

vienašališkai 

nutraukti sutartį, 

Tiekėjui ją netinkamai 

vykdant 

pavyzdžiui, Biuro reikmenų sutartis: 

 

Užsakovas gali nutraukti Sutartį: 

- raštišku pranešimu;  

- Tiekėją įspėjęs prieš 10 k. dienų; 

- kai Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar 

kai kurias Prekes ilgiau nei 10 k. d. (ne 
dėl Užsakovo kaltės)  

ir/arba  

- Tiekėjas daugiau nei 30 d. d. nevykdo 

kitų savo prisiimtų įsipareigojimų 

 

 

- esmino pažeidimo 

- esminio jos pažeidim; 

- dėl bent vieno Pirkimo 

sutarties 3.1.2-3.1.5 

punktuose numatyto 

TIEKĖJO 

įsipareigojimo 

nevykdymo 

 



Biuro reikmenų sutartis / 

Spausdinimo įrangos  

eksploatacinių medžiagų sutartis 

Elektros sutartis 

Sankcija Užsakovui 

 

0,05 procentų dydžio delspinigius nuo 

vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną 

sąskaitos apmokėjimo termino praleidimo 

dieną 

 

Tiekėjas gali raštišku pranešimu nutraukti 

Pagrindinę sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 10 

kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau 

nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių 

įsipareigojimų 

 



 
AKTUALU 

Sutarties nepasirašymo galimybė ir nepasirašymo teisinės pasekmės. 

• UŽSAKOVAS su tiekėju privalo sudaryti Sutartį.  

• Pasekmės: užsakovas prisiima visą atsakomybę už dėl tokių jo 
veiksmų (neveikimo) tiekėjo patirtus nuostolius. 

 

• TIEKĖJAS su Užsakovu privalo sudaryti Sutartį.  

• Užsakovo veiksmai: raštu informuoti CPO LT (kai nesudaro 
sutarties) 

• Pasekmės: CPO LT taiko sankcijas tiekėjui – stabdomas 
dalyvavimas užsakymuose ir bauda. 



AKTUALU 

Ar Užsakovas turi viešinti Sutartį, užsakymą atlikus per 
CPO LT? 

 
Taip, Sutartį CVPP viešina perkančioji organizacija pagal 

Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

 

  



 

 

Ar Užsakovo pareiga nustatyti maksimalią priimtiną kainą 
konkrečiam užsakymui? 

 
Užsakovas gali (kai kuriuose moduliuose – privalo) nurodyti max 

biudžetą (maksimalią priimtiną užsakymo kainą) 

Užsakovui nauda – laimės tik mažesnės kainos pasiūlymas 

Nurodyti galima ir mažesnę kainą nei minimali prognozuojama kaina 

Aktyvesnis tiekėjų varžymąsis 

Rizika negauti pasiūlymų, tačiau visada galima Užsakymą paskelbti iš 
naujo 

  

 

AKTUALU 



Modulio pradžia – 2018 m. kovas 

Pirkimas – pagal naują Viešųjų pirkimų įstatymą 

Sutartis - pagal naują Viešųjų pirkimų įstatymą 

 

 
VALYMO PASLAUGŲ UŽSAKYMAI IŠ 
SOC. ĮMONIŲ 



Galimybė nutraukti užsakymą: 

 CPO LT turi teisę nutraukti vykdomą Užsakymą 
esant bent vienai iš šių aplinkybių: 
dėl Elektroninio katalogo gedimo; 

gavus Užsakovo pagrįstą prašymą; 

Užsakovui nurodžius netikslius Užsakymo duomenis. 

 

Užsakymui pasibaigus, Užsakymo nutraukimas 
negalimas 

 

 
AKTUALU 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


