
Pilko fono spalva pažymėtas vieta privalo būti užpildyta, gali būti keičiama arba nurodo, kad tai 

yra viena iš pasirinkimo galimybių; 

Raudona spalva pažymėtos pasirinkimo galimybės; nepasirinkta dalis teksto turi būti ištrinta; 

Žalia spalva pateikiami pastabos, paaiškinimai, kurie turi būti ištrinti. 

Pastaba: Esant vienodai eilučių numeracijai, eilutės taikomos pagal poreikį. Kitos - šalinamos.   

 

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

Data*   

Sutarties Nr.   

Vadovaudamiesi viešosios įstaigos CPO LT, juridinio asmens kodas 302913276, buveinės 

adresas Ukmergės g. 219-1, 07152 Vilnius, viešojo pirkimo komisijos [viešojo pirkimo komisijos 

posėdžio data] sprendimu [viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo numeris], kuriuo Tiekėjo 

pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas) pateiktas [viešojo pirkimo būdo pavadinimas] „[viešojo pirkimo 

pavadinimas]“ (pirkimo numeris – [viešojo pirkimo numeris]) (toliau – Pirkimas) buvo 

pripažintas laimėjusiu, sudarė šią Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis). 

UŽSAKOVAS 

Pavadinimas  

Adresas  

Juridinio asmens kodas  

PVM mokėtojo kodas  

Atsiskaitomoji sąskaita  

Bankas, banko kodas  

Telefonas  

El. paštas  

Atstovas  

Atstovavimo pagrindas  

TIEKĖJAS 

Pavadinimas  

Adresas  

Juridinio asmens kodas  

PVM mokėtojo kodas  

Banko sąskaita  

Bankas, banko kodas  

Telefonas  

Faksas  

El. paštas  

Atstovas  

Atstovavimo pagrindas  

 

 



Specialiųjų sutarties 

sąlygų nuostatos 

punkto 

Nr./pavadinimas 

Specialiųjų sutarties sąlygų nuostata Nuoroda į 

Bendrųjų 

sutarties sąlygų 

punktą/ skyrių 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Paslaugų 

aprašymas 

Perkamos Paslaugos: /Trumpai apibūdinamos 

perkamos Paslaugos./  

Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai 

teikiamoms Paslaugoms nustatyti Specialiųjų 

sutarties sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ 

(toliau – Techninė specifikacija) ir 2 priede 

„Pasiūlymas“. 

4.2, 4.3 

1.2. Informacija apie 

ES finansuojamą 

projektą 

Netaikoma 

Arba 

ES lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr.: 

[...],  pavadinimas: [...]. 

/Esant poreikiui, nurodoma informacija apie 

kitokio projekto įgyvendinimą/ 

 

1.3. Papildomos 

paslaugos  

Netaikoma  

Arba  

/Pastaba: Šis papildomų paslaugų įsigijimas gali 

būti pasirenkamas tik, kai Sutarčiai taikoma 

fiksuoto įkainio/ fiksuoto įkainio su peržiūra 

kainodara/  

Užsakovas numato galimybę įsigyti Paslaugų 

sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu 

susijusių paslaugų neviršijant 10 proc. pradinės 

Sutarties vertės. 

4.5, 6.13 

2. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI 

2.1. Paslaugų 

suteikimo terminas  

 

/Pildoma, jeigu Paslaugos turi būti suteiktos per 

konkretų terminą./ 

Paslaugos pagal Sutartį turi būti pradėtos teikti nuo 

[Sutarties įsigaliojimo dienos/ nurodoma Paslaugų 

teikimo pradžios data] suteiktos ne vėliau kaip per 

[nurodomas Paslaugų suteikimo terminas] nuo 

Sutarties įsigaliojimo dienos, laikantis Techninėje 

specifikacijoje/ Paslaugų teikimo grafike 

/pasirinkti pagal poreikį/ nustatytų Paslaugų 

teikimo terminų. Paslaugų teikimo terminas, 

įskaitant pratęsimus (jei jie numatyti šioje 

Sutartyje), neturi būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai 

/terminą patikslinti pagal poreikį, jeigu remiantis 

VPĮ nustatytais išimtiniais atvejais taikomas 

ilgesnis Paslaugų teikimo terminas/. 

Arba 

4.4. 



/Pildoma, jeigu Paslaugos negali būti suteiktos per 

konkretų terminą, o turi būti suteiktos iki 

konkrečios datos. Pastaba: i/ 

Paslaugos pagal Sutartį turi būti pradėtos teikti nuo 

[Sutarties įsigaliojimo dienos/ nurodoma Paslaugų 

teikimo pradžios data] suteiktos ne vėliau kaip iki 

[nurodomas Paslaugų suteikimo terminas], 

laikantis Techninėje specifikacijoje / Paslaugų 

teikimo grafike /pasirinkti pagal poreikį/ nustatytų 

Paslaugų teikimo terminų. Paslaugų teikimo 

terminas, įskaitant pratęsimus (jei jie numatyti šioje 

Sutartyje), negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai 

/terminą patikslinti pagal poreikį, jeigu remiantis 

VPĮ nustatytais išimtiniais atvejais taikomas 

ilgesnis Paslaugų teikimo terminas/. 

2.2. Paslaugų 

suteikimo terminas, 

kai Paslaugos 

teikiamos etapais/ 

periodais 

Netaikoma  

Arba 

/Pildoma, jei Paslaugos bus teikiamos etapais/ 

periodiškai/  

[Nurodoma detali Paslaugų suteikimo etapais/ 

periodiškai tvarka ir sąlygos, t.y. pateikiama 

nuoroda į atitinkamus Techninės specifikacijos 

punktus, kuriuose yra nurodyti atskiri Paslaugų 

teikimo etapai/ periodai ir (ar) jų rezultatai bei 

terminai; nurodomos kt. sąlygos]. 

8.9 

3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA 

3.1. Sutarčiai taikoma  

kainodara 

/Pasirinkti kainos apskaičiavimo būdą 

vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-

95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ (toliau – Metodika)/ 

Fiksuotos kainos / Fiksuoto įkainio / Fiksuotos 

kainos su peržiūra / Fiksuoto įkainio su peržiūra/ 

Kintamo įkainio /nurodyti iš ko susideda kintamas 

įkainis ir kaip jis perskaičiuojamas// Sutarties 

vykdymo išlaidų atlyginimo / nurodyti kas sudaro 

išlaidų padengimo mokėjimus, už ką bus 

dengiamos išlaidos// Mišrus: [...] /įvardinti 

taikomus visus kainos apskaičiavimo būdus/ 

6.1 

3.2. Pradinės Sutarties 

vertė 

/Pasirinkti, kai taikoma fiksuoto įkainio/ fiksuoto 

įkainio su peržiūra kainodara/  

Pradinės Sutarties vertė yra [nurodoma suma 

skaičiais] Eur ([nurodoma suma žodžiais]), be 

6.1, 6.2 

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/prekiu-pristatymo-terminai


pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM 

sudaro [nurodoma suma skaičiais] Eur ([nurodoma 

suma žodžiais]).  

Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi: 

laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, 

apskaičiuotai sudauginus maksimalų paslaugų 

kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be 

PVM. 

Arba 

Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi: 

maksimaliai pirkimui skirtai  lėšų sumai be 

PVM  Sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui 

tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.  

Arba 

Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi: 

laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, 

apskaičiuotai sudauginus maksimalų paslaugų 

kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be 

PVM arba maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai 

be PVM, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra 

mažesnė. 

3.2. Pradinės Sutarties 

vertė 

/Pasirinkti, kai taikoma fiksuotos kainos/ fiksuotos 

kainos su peržiūra kainodara/  

Pradinės Sutarties vertė yra [nurodoma suma 

skaičiais] Eur ([nurodoma suma žodžiais]), be 

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM 

sudaro [nurodoma suma skaičiais] Eur ([nurodoma 

suma žodžiais]).  

Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi 

laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, 

nurodytai už visą Sutartyje nurodytą perkamų 

paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. 

6.1, 6.2 

3.2. Pradinės Sutarties 

vertė 

/Pasirinkti, kai taikoma kintamo įkainio kainodara/ 

Pradinės Sutarties vertė yra [nurodoma suma 

skaičiais] Eur ([nurodoma suma žodžiais]), be 

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM 

sudaro [nurodoma suma skaičiais] Eur ([nurodoma 

suma žodžiais]). Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties 

vertė yra lygi [nurodoma Metodikoje nustatyta 

Pradinės Sutarties vertės apskaičiavimo tvarka 

(pasirinkti):  

6.1, 6.2 



Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi 

laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, 

apskaičiuotai sudauginus maksimalų paslaugų 

kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be 

PVM, įvertinant ir tiekėjo siūlomą nuolaidą 

(antkainį).  

Arba 

Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi 

maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be 

PVM  Sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui 

tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM, 

įvertinant ir tiekėjo siūlomą nuolaidą (antkainį).  

Arba 

Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi 

laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, 

apskaičiuotai sudauginus maksimalų paslaugų 

kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be 

PVM arba maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai 

be PVM, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra 

mažesnė, įvertinant ir tiekėjo siūlomą nuolaidą 

(antkainį). 

3.2. Pradinės Sutarties 

vertė 

/Pasirinkti, kai taikoma Sutarties vykdymo išlaidų 

atlyginimo kainodara/  

Pradinės Sutarties vertė yra [nurodoma suma 

skaičiais] Eur ([nurodoma suma žodžiais]), be 

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM 

sudaro [nurodoma suma skaičiais] Eur ([nurodoma 

suma žodžiais]). Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties 

vertė yra lygi [nurodoma Metodikoje nustatyta 

Pradinės Sutarties vertės apskaičiavimo tvarka 

(pasirinkti):  

Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi 

maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai (be PVM) 

pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų 

paslaugų įsigijimui. 

6.1, 6.2, 6.14 

3.3. Sutarties kaina 

 

/Pasirinkti ir pildyti, kai Sutarčiai taikoma 

fiksuotos kainos / fiksuotos kainos su peržiūra, 

Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara/ 

Sutarties kaina yra [nurodoma suma skaičiais] Eur 

([nurodoma suma žodžiais]) su PVM.  

[Esant sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo 

kainodarai - numatomos konkrečios išlaidos 

(pavyzdžiui, nurodant jų grupes, rūšis, sritis ar 

6.1, 6.14-6.16 



panašiai), įskaitytinos į Tiekėjui pagal Sutartį 

mokėtiną kainą] 

3.3 Paslaugų įkainiai 

 

/Pasirinkti, kai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio / 

fiksuoto įkainio su peržiūra, kintamo įkainio 

kainodara./ 

Paslaugų įkainiai yra nurodyti Pasiūlyme.  

Bendra sutarties vertė yra [nurodoma suma 

skaičiais] Eur ([nurodoma suma žodžiais]) su 

PVM. 

6.1 

3.3. Sutarties kaina 

(esant mišriai 

kainodarai) 

/Pasirinkti, kai Sutarčiai taikoma mišri kainodara./ 

Sutarties kainą sudaro: [...] 

Bendra sutarties vertė yra [nurodoma suma 

skaičiais] Eur ([nurodoma suma žodžiais]) su 

PVM. 

6.1 

3.4. Sutarties kainos/ 

įkainių 

perskaičiavimas  

 

/Palikti reikalingus pasirinkimus/: 

/Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami: 

- pagal bendrą kainų lygio kitimą; 

- pagal Paslaugų grupių [įvardijant konkrečią 

grupę  pagal Pirkimo objektą]  kainų pokyčius; 

- dėl PVM tarifo pasikeitimo; 

- dėl kitų mokesčių pasikeitimų /detalizuoti 

mokesčius, dėl kurių bus atliekamas 

perskaičiavimas//. 

 

/Sutarties kaina / įkainiai nebus perskaičiuojami: 

- pagal bendrą kainų lygio kitimą,  

- pagal Paslaugų grupių [įvardijant konkrečią 

grupę  pagal Pirkimo objektą] kainų pokyčius; 

- dėl PVM tarifo pasikeitimo; 

- dėl kitų mokesčių pasikeitimų /detalizuoti 

mokesčius, dėl kurių bus atliekamas 

perskaičiavimas/./ 

6.3, 6.4 

3.5. Atsiskaitymo su 

Tiekėju terminas 

[Nurodomas terminas dienomis] 6.6 

3.6. Atsiskaitymas su  

Tiekėju 

(etapais/periodiškai) 

Netaikoma  

 

Arba 

/Pildoma, jei už pagal Sutartį teikiamas Paslaugas 

bus atsiskaitoma periodiškai/  

[Nurodomas terminas dienomis] nuo sąskaitos 

faktūros priėmimo dienos, kurią Tiekėjas 

Užsakovui pateikia ne vėliau, kaip per [nurodomas 

terminas dienomis] nuo atitinkamo Paslaugų 

perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, 

periodais: [nurodoma detali atsiskaitymo periodais 

už pagal Sutartį teikiamas Paslaugas tvarka ir 

6.7 



sąlygos, t. y. pateikiama nuoroda į atitinkamus 

Techninės specifikacijos punktus, kuriuose yra 

nurodyti atskiri Paslaugų teikimo periodai ir (ar) 

jų rezultatai bei terminai; nurodoma Tiekėjui 

mokama Paslaugų kainos, dalis procentais; 

nurodomos kt. sąlygos]. 

 

Arba 

/Pildoma, jei už pagal Sutartį teikiamas Paslaugas 

bus atsiskaitoma etapais./  

[Nurodomas terminas dienomis] nuo sąskaitos 

faktūros priėmimo dienos, kurią Tiekėjas 

Užsakovui pateikia ne vėliau, kaip per [nurodomas 

terminas dienomis] nuo atitinkamo Paslaugų 

perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, 

etapais: [nurodoma detali atsiskaitymo etapais už 

pagal Sutartį teikiamas Paslaugas tvarka ir 

sąlygos, t. y. pateikiama nuoroda į atitinkamus 

Techninės specifikacijos punktus, kuriuose yra 

nurodyti atskiri Paslaugų teikimo etapai ir (ar) jų 

rezultatai bei terminai; nurodoma Tiekėjui 

mokama Paslaugų kainos, dalis procentais; 

nurodomos kt. sąlygos.].  

3.7. Avansas  Netaikoma  

Arba 

/Pildyti, kai už pagal Sutartį teikiamas Paslaugas 

bus mokamas avansas./ 

Avanso dydis – [nurodomas avanso dydis 

procentais] proc. pradinės Sutarties vertės. Avanso 

tiekėjui sumokėjimo terminas [nurodomas 

terminas darbo dienomis] nuo išankstinio 

mokėjimo sąskaitos faktūros ir išankstinio 

mokėjimo grąžinimo garantijos (kaip numatyta 

Bendrųjų sutarties sąlygų 6.12 p.) gavimo dienos.  

6.10-6.12 

4. PAPILDOMAS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

4.1. Papildomų sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių nereikalaujama.  

Arba  

4.1. Reikalaujamas papildomas sutarties įvykdymo užtikrinimas: 

4.1. Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo 

būdas 

/Pasirinkti vieną ar kelis iš nurodytų arba įrašyti 

kitą sutartinį būdą/ 

Užtikrinimo būdas, apimantis netesybų mokėjimą: 

Banko garantija/ Draudimo bendrovės laidavimo 

raštas su polisu/  

Arba 

7.1.-7.2, 7.5 



Užtikrinimo būdas, neapimantis netesybų 

mokėjimo: Banko garantija/ Draudimo bendrovės 

laidavimo raštas su polisu/  

4.2. Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo 

pateikimo terminas  

[Nurodomas terminas darbo dienomis] nuo 

Sutarties pasirašymo dienos 

7.1 

4.3. Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo 

vertės dydis 

[nurodomas Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės 

dydis: 5-10 proc.] pradinės Sutarties vertės.  

Arba 

[įrašoma konkreti Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

suma eurais].  

7.2 

4.4. Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo terminas 

Iki vėliausios Tiekėjo prievolių įvykdymo dienos 

Arba [nurodomas terminas mėnesiais ar dienomis 

ar konkrečia data] 

7.7, 7.9 

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. Papildomi 

Užsakovo ir Tiekėjo 

įsipareigojimai ir 

teisės  

Papildomų Užsakovo ir Tiekėjo įsipareigojimų ir 

teisių nenumatoma. 

Arba  

/Įrašyti papildomus, nei numatyti Bendrosiose 

sutarties sąlygose, Užsakovo ir Tiekėjo 

įsipareigojimus bei teises, jei pagal Sutarties 

objektą yra reikalinga įtraukti papildomas 

Užsakovo ir Tiekėjo  pareigas ir teises, bei pateikti 

papildomą su Sutarties vykdymu susijusią 

informaciją/ 

5 skyrius 

6. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

6.1. Turtinių autoriaus 

teisių parėjimas 

Užsakovo nuosavybėn  

Netaikoma 

Arba 

Turtinės autoriaus teisės Užsakovo nuosavybėn 

nepereina.  

Arba 

Turtinės autoriaus teisės Užsakovo nuosavybėn 

pereina. 

9 skyrius 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

7.1. Užsakovui 

taikomos netesybos dėl 

apmokėjimo vėlavimo  

 

Netesybų dydis taikomas toks, koks numatytas 

Bendrosiose sutarties sąlygose  

Arba 

/Pildoma, jei netesybų dydis skiriasi nuo numatyto 

Bendrosiose sutarties sąlygose./ 

10.2 



Delspinigiai – [dydis procentais] nuo 

[neapmokėtos sumos] už kiekvieną pavėluotą 

kalendorinę dieną.  

Arba 

Bauda – [dydis] Eur už kiekvieną pavėluotą 

kalendorinę dieną.  

7.2. Tiekėjui taikomos 

netesybos 

Netesybų dydis taikomas toks, koks numatytas 

Bendrosiose sutarties sąlygose. 

Arba 

/Pildoma, jei netesybų dydis skiriasi nuo numatyto 

Bendrosiose sutarties sąlygose./ 

Delspinigiai – [dydis procentais] nuo [pradinės 

Sutarties vertės/ nesuteiktų paslaugų vertės] už 

kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai 

vykdomus sutartinius įsipareigojimus kalendorinę 

dieną.  

Arba  

Bauda – [dydis] Eur už kiekvieną uždelstą vykdyti 

ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius 

įsipareigojimus kalendorinę dieną.  

10.3 

7.3. Bauda, taikoma 

Tiekėjui, nutraukus 

Sutartį dėl esminio 

Sutarties pažeidimo  

[nurodomas baudos dydis: 5-10 proc.] nuo 

pradinės Sutarties vertės. 

Arba  

[nurodoma suma] Eur 

10.5 

7.4. Bauda  Tiekėjui už 

Subtiekėjo pakeitimą 

be Užsakovo raštiško 

sutikimo 

[Nurodomas baudos dydis] Eur 14.4 

7.5. Papildomai 

taikomos baudos  

Netaikoma 

Arba  

/Pildoma, kai Pirkimo dokumentuose nustatytos 

papildomos, su Sutarties vykdymu susijusios, 

baudos/ 

Bauda – [dydis] Eur už [...]. 

 

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, STABDYMAS IR PRATĘSIMAS 

8.1. Sutarties 

pratęsimas 

Sutarties pratęsimas numatomas, kai yra 

Bendrosiose sutarties sąlygose numatyti pagrindai.  

 

Arba  

12.10 



Sutarties pratęsimas numatomas, kai yra 

Bendrosiose sutarties sąlygose numatyti pagrindai 

ir/ arba šios aplinkybės, sąlygojančios Paslaugų 

atlikimo termino pratęsimą: 

/Aprašoma kokiomis konkrečiomis sąlygomis, kiek 

kartų ir kokiam terminui gali būti ar bus 

pratęsiama Sutartis arba pateikiama nuoroda į 

techninę specifikaciją, ar kitą dokumentą, ar 

Sutarties priedą, kuriame numatyti galimi 

pratęsimai ir Sutarties pratęsimo sąlygos/.  

[Šiame punkte gali būti nurodoma, pvz.: 

[Sutartis gali būti pratęsiama ne daugiau kaip ... 

kartus po ... mėn. / m. [pasirinkti ir nurodyti pagal 

aktualumą sutarčiai] įsigyjant ... pvz., ne daugiau 

kaip ... proc. nuo numatyto kiekio]. 

ARBA 

[Sutartis gali būti pratęsiama ne daugiau kaip ... 

[nurodyti kelis kartus, jeigu tai aktualu pagal 

sutartį] mėn. laikotarpiams įsigyjant ... [nurodyti 

planuojamus įsigyti kiekius, pvz., ne daugiau kaip 

... proc. nuo numatyto kiekio]. 

8.2. Sutarties 

pratęsimo metu 

taikoma kainodara 

/Pasirinkti, jeigu taikoma įkainio kainodara/ 

Už atliktas Paslaugas apmokama Pasiūlyme 

nurodytais įkainiais. 

Arba 

/Pasirinkti, jeigu taikoma kainos kainodara/ 

Už atliktas Paslaugas apmokama Pasiūlyme 

nurodyta kaina. 

12 skyrius 

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS 

9.1.  

Esminiai Sutarties 

pažeidimai 

Esminiai Sutarties pažeidimai numatyti 

Bendrosiose sutarties sąlygose ir Civiliniame 

kodekse. 

Arba 

Esminiais Sutarties pažeidimais laikomi 

Bendrosiose sutarties sąlygose, Civiliniame 

kodekse numatyti ir šie Sutarties pažeidimai:  

/Nurodomi Tiekėjo padaryti Sutarties pažeidimai, 

kurie bus laikomi esminiais Sutarties pažeidimais, 

įskaitant numatytus Bendrosiose sutarties 

sąlygose. Pasirinkti iš siūlomų arba įrašyti savo 

formuluotes/: 

/ pvz.: 

- jeigu Paslaugos yra suteiktos netinkamai ir 

(ar) nekokybiškai ir (ar) neatitinka Sutartyje ir (ar) 

Techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų ir 

13.2.2  

 



Tiekėjas neištaiso Paslaugų teikimo trūkumų per 

Užsakovo nurodytą (-us) terminą (-us); 

- jeigu Tiekėjas ilgiau kaip [nurodomas 

terminas] dienų iš eilės vėluoja suteikti Sutarties 

reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal 

Paslaugų teikimo grafiką, įskaitant grafike 

numatytus etapus, dėl Tiekėjo kaltės;  

- jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės negali ir 

(arba) atsisako vykdyti Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus ar bet kurią jų dalį, nepriklausomi 

nuo tokios dalies vertės; 

-  jeigu Tiekėjas padidina Sutarties 

kainą ir nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už 

Sutartyje nustatytą kainą; 

- jeigu Tiekėjas nepateikia naujo arba 

pratęsto Sutarties užtikrinimo BS 7 skyriuje 

„Error! Reference source not found.“ nurodyta 

tvarka (išskyrus pirminį Sutarties užtikrinimą);  

- jeigu Tiekėjas pažeidžia Sutartyje 

nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo; 

- jei Tiekėjas nebeatitinka pasiūlymo 

vertinimo kriterijų, už kuriuos Tiekėjui pasiūlymų 

vertinimo metu buvo skiriami balai, kai pasiūlymas 

buvo vertinamas pagal kainos ar sąnaudų ir 

kokybės santykį/.  

9.2. Užsakovo 

rezervuota teisė  

Netaikoma 

Arba 

Užsakovas rezervavo teisę pirkime leisti dalyvauti 

tik Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnyje 

nurodytiems tiekėjams. 

13.2.6. 

9.3. Nacionalinio 

saugumo nuostatos 

Netaikoma 

Arba 

Užsakovas veikia srityse, kurios laikomos 

nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai 

svarbių ūkio sektorių dalimi ar valdo ypatingos 

svarbos informacinę infrastruktūrą. 

13.2.7. 

10. SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS IR KEITIMAS  

10.1. Sutarties 

vykdymui pasitelkiami 

ūkio subjektai 

Nepasitelkiami 

Arba  

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai, kurių 

kvalifikacija remiasi Tiekėjas, kiti Sutarties 

sudarymo metu žinomi subtiekėjai, ūkio subjektai, 

14 skyrius 



kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, yra nurodyti 

Specialiųjų sutarties sąlygų priede Nr.4   

11. SPECIALIŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAI 

11.1. Priedas Nr.1 - Techninė specifikacija 

11.2. Priedas Nr.2 - Pasiūlymas  

11.3. Priedas Nr. 3 – Atsakingi asmenys  

11.4. Priedas Nr. 4 - Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai 

/Nurodomi kiti priedai / 

12. ŠALIŲ PARAŠAI 

Užsakovo atstovo vardas, pavardė 

Atstovo pareigos 

______________ 
(parašas) 

Tiekėjo atstovo vardas, pavardė 

Atstovo pareigos 

______________ 
(parašas) 

 

* Jei šis dokumentas pasirašomas elektroniniu būdu, šio dokumento pasirašymo ir registracijos 

datos  užfiksuojamos šio dokumento metaduomenyse. 


