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➢Standartizuotos procedūros

➢Standartizuoti pirkimo dokumentai ir sutartis

➢Poreikio pateikimas elektroninėmis priemonėmis

➢Konsultacijos ir metodinė pagalba

UŽSAKOVAMS
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SUTARTIES SUDARYMAS (1)

➢ Sutarties pasirašymo terminai:                                                                                               

Užsakovui – iki 5 d.d. ir Tiekėjui – iki 5 d.d.

➢ Pagrindinė sutartis gali būti pasirašoma Užsakovui ir Tiekėjui 
priimtinu būdu:

rašytiniu parašu, arba

elektroniniu parašu. 

➢ Sutarties įvykdymo užtikrinimą (SĮU) (kai Užsakovas pasirenka 

šią priemonę) TIEKĖJAS turi pateikti per 5 darbo dienas nuo 

Pagrindinės sutarties pasirašymo   

SUTARTIS ĮSIGALIOJA TIK TIEKĖJUI PATEIKUS SĮU



SUTARTIES SUDARYMAS (2)

➢ Pirkimo sutarties įsigaliojimas:

Pirkimo sutartis įsigalioja:

nuo užsakyme numatytos datos ARBA pasirašymo dienos     

IR 

TIEKĖJUI pateikus Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).



Neišpirkus 100 proc. sutartyje numatyto kiekio (viso ar kiekvienos
prekės) Sutarties galiojimas gali būti pratęsiamas ne ilgesniems kaip 6

mėnesių laikotarpiams Šalių raštišku susitarimu

Pavyzdžiui, Maisto produktų sutartis:

Užsakovui Pirkimo sutarties galiojimo metu nenupirkus 100 procentų bent vienos
Pirkimo sutarties priede nurodytos Prekės, Pirkimo sutartis abipusiu raštišku Šalių
sutarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniems kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiams iki
Užsakovas nupirks 100 procentų kiekvienos Pirkimo sutarties priede nurodytos
Prekės vienetų. Bendra Pirkimo sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti
ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo Pirkimo sutarties
įsigaliojimo datos.

SUTARTIES SUDARYMAS (3)



➢ Pirkimo sutarties galiojimas

Pirkimo sutartis galioja iki:

- galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio
atsiskaitymo dienos, ARBA

- iki bus nutraukta ši sutartis (sutartyje numatyta tvarka, teismo sprendimu),

SUTARTIES SUDARYMAS (4)



ESMINIAI SUTARČIŲ ASPEKTAI (1)

➢ Įkainio kainodara (atsiskaitoma už įsigytą kiekį pagal Sutartyje numatytus 

įkainius)

➢ Prekių kiekio išpirkimas (Sutartyje numatytas maksimalus numatomų 

įsigyti prekių kiekis)

➢ Užsakovas nusimato min išpirkimo kiekį ir Užsakovui numatyta pareiga

išpirkti šį prekių kiekį

➢ Sutartyje numatytas prekių tiekimo grafikas, terminai, kiekiai, adresai ir 

kt.



➢ Galimybė įsigyti papildomai iki 10 proc. (įsigijimas galimas tik

Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka)

➢ Prekė gali būti pakeičiama kita Preke (jeigu nebegaminama)

➢ Atsakomybė dėl nesuderintų, bet pristatytų prekių apmokėjimo tenka 

Tiekėjui. Užsakovas neturi apmokėti už tokias prekes.

➢ Reikalavimai užsakymų pateikimui ir prekių pristatymui.

ESMINIAI SUTARČIŲ ASPEKTAI (2)



ESMINIAI SUTARČIŲ ASPEKTAI (3)

➢ Įsipareigojimai tiek tiekėjui, tiek užsakovui ir atsakomybės už jų 

laikymąsi.

➢ Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės.

➢ Numatyti Sutarties keitimo atvejai ir tvarka.

➢ Išskirti esminiai sutarties pažeidimai.



Maisto produktų sutartis

Užsakovo teisės:

priimant prekes

- nepriimti sutarties reikalavimų neatitinkančių Prekių

- prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių atitikimą techninei 

specifikacijai pagrindžiančius dokumentus

- įsigyti nepristatytų arba pristatytų neatitinkančių sutarties 

reikalavimų Prekių iš trečiųjų asmenų (sutartyje nustatyta tvarka)

- kilus įtarimui vykdyti Prekių kokybės kontrolę, atliekant tyrimus 

(cheminius ir (ar) mikrobiologinius) akredituotoje tyrimų 

laboratorijoje;

ir kt.



Maisto produktų sutartis

Tiekėjas įsipareigoja - Prekes tiekti sutarties priede nustatytu grafiku / nustatytais 

terminais, atsižvelgiant į Užsakovo poreikį, valandas, kuriomis 

turi būti pristatomos prekės ir atskiruose Užsakovo 

užsakymuose nurodytus Prekių kiekius; 

- Užtikrinti, kad prekės būtų kokybiškos, atitinkančios Prekių 

techninę specifikaciją, iki Prekių tinkamumo vartoti termino 

pabaigos likęs ne trumpesnis terminas nei nustatyta sutarties 

priede; 

- pristatyti Prekes sutarties priede nurodytu Užsakovo adresu (-

ais); 

- Užsakovui pareikalavus, pateikti pristatytų Prekių kokybės 

pažymėjimą / sertifikatą ir / ar kitus Prekių atitikimą techninei 

specifikacijai patvirtinančius dokumentus;

- ir kt.



Maisto produktų sutartis

Sankcijos tiekėjui Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, 

- Tiekėjas sumoka Užsakovui 5 proc. sutarties vertės dydžio 

baudą;

ARBA

- pasinaudojama Tiekėjo pateiktu sutarties įvykdymo 

užtikrinimu (kai numatytas sutartyje).

Tiekėjui nepristačius Prekių sutartyje nustatytais terminais, arba

jeigu pristatytos Prekės neatitinka sutarties reikalavimų, 

- Tiekėjas sumoka Užsakovui 10 proc. nepristatytų Prekių 

vertės, bet ne mažiau kaip 30 EUR dydžio baudą ir 

kompensuoja kainų skirtumą, jei Prekės iš trečiųjų asmenų, 

vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.14 punktu, įsigytos 

brangiau nei nurodyta Pirkimo sutarties priede.

ir kt.



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);



PAGRINDINIAI UŽSAKOVO VEIKSMAI

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

➢ NUTRAUKTI sutartį ir pasinaudoti pateiktu sutarties įvykdymo 
užtikrinimu;

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

➢ KONTROLIUOTI sutarties vykdymą (prižiūrėti terminus, grafikus, 
kokybę, stebėti tiekėjo veiksmus ir kt.)



SUTARTIES NEPASIRAŠYMAS

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, įskaitant ir Tiekėjo 
dalyvavimo sustabdymą pirkimuose



SUTARTIES VIEŠINIMAS

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

➢ Taip

Sutartį CVPP viešina Perkančioji organizacija



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


