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PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SĄLYGOS
1. PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄVOKOS
1.1. Įkainis – Paslaugos mato vieneto kaina.
1.2. Kaina – už Paslaugas pagal Sutartį Paslaugų teikėjo gaunama ekonominė nauda. Į kainą turi
būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Paslaugų teikėjo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios
išlaidos.
1.3. Paslaugos – Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytos Paslaugos, taip pat Sutartyje
numatytas tam tikrų prekių pristatymas ir (ar) instaliavimas, ir (ar) įdiegimas ar kitos Sutartyje
nurodytos paslaugos.
1.4. Paslaugų apimtis – Paslaugų techninėje užduotyje nustatytų Paslaugų teikėjo veiksmų visuma,
apimanti visas jam nustatytas pareigas, užduotis ir rizikas. Paslaugų apimtį gali apibrėžti ir Paslaugų
kiekis ar rezultatas.
1.5. Paslaugų atlikimo terminas – tai terminas, per kurį Paslaugų teikėjas privalo įvykdyti visus
savo įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.
1.6. Paslaugų teikėjas – tai Sutarties Šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutarties specialiosiose
sąlygose, teikianti pagal šią Sutartį Paslaugas.
1.7. Paslaugų teikėjo pasiūlymas – Paslaugų teikėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų
visuma, kuria siūloma teikti Paslaugas pagal perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose
nustatytas sąlygas.
1.8. Peržiūra – Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas, atliekamas dėl kainų lygio pokyčio, PVM
pasikeitimo.
1.9. Pirkėjas – tai Sutarties Šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutarties specialiosiose sąlygose,
perkanti Paslaugas iš Paslaugų teikėjo.
1.10. Pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas Paslaugų įsigijimas su pasirinktu
paslaugų teikėju sudarant viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.
1.11. Pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos vykdytos Pirkimo procedūros metu
pateiktų arba nurodytų dokumentų visuma, įskaitant jų paaiškinimus (patikslinimus), kuriais
vadovaujantis Paslaugų teikėjas pateikė pasiūlymą.
1.12. Pradinės Sutarties vertė – Sutartyje nurodyta Sutarties vertė.
1.13. PVM – pridėtinės vertės mokestis.
1.14. Kiekių keitimas – Sutarties objekto pakeitimas, atliekamas dėl vienų Paslaugų pakeitimo
kitomis paslaugomis.
1.15. Sutartis – Sutarties bendrųjų ir specialiųjų sąlygų tekstas su visais šios Sutarties priedais.
1.16. Šalis – Pirkėjas arba Paslaugų teikėjas, kiekvienas atskirai. Šalys – Pirkėjas ir Paslaugų
teikėjas abu kartu.
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1.17. Techninė specifikacija – Pirkimo dokumentuose nustatyti Paslaugoms apibūdinti reikalingi
duomenys.
1.18. Užsakymas – Pirkėjo raštu (laišku, el. paštu ar faksu) pateiktas nurodymas Paslaugų teikėjui
dėl Paslaugų (ar jų dalies) atlikimo, nuo kurio pateikimo dienos pradedamas skaičiuoti Paslaugų (ar
jų dalies) atlikimo terminas.
1.19. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme,
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytas
sąvokas, išskyrus atvejus, kai Sutartyje apibrėžta kitaip.
2. SUTARTIES STRUKTŪRA IR AIŠKINIMAS
2.1. Šią paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) sudaro bendrosios sąlygos ir
specialiosios sąlygos. Sutarties bendrosios sąlygos (toliau – BS) nustato bendrąsias Paslaugų
teikimo sąlygas, o Sutarties specialiosios sąlygos (toliau – SS) nustato individualias ir kitas
Paslaugų teikimo sąlygas.
2.2. Esant prieštaravimų ar neatitikimų tarp Sutarties BS ir SS, taikomos Sutarties SS nuostatos.
2.3. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias
pagrindines aiškinimo taisykles:
2.3.1. Sutarties tekste vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai, jei
kontekstas nereikalauja kitaip;
2.3.2. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Jei mokėjimo
valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais;
2.3.3. Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią
Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.
3. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS, INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
3.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
3.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų
reikalavimus;
3.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;
3.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų,
kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių,
įsipareigojimų ir susitarimų;
3.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti. Šalių atstovų
asmens duomenys, būtini tinkamai sudaryti Sutartį, nelaikomi konfidencialia informacija;
3.1.5. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas;
3.1.6. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos.
3.2. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad:
3.2.1. supranta ir žino, kad Pirkėjas yra gydymo įstaiga, kurioje teikiamos visų lygių asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, dėl ko operatyvus, savalaikis, nenutrūkstamas Paslaugų
teikimas Pirkėjui yra ypatingai svarbus, siekiant užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą pacientams. Paslaugų teikėjas taip pat supranta ir žino, kad bet koks
Sutarties nevykdymas ar netinkamas vykdymas turi esminės įtakos viešajam interesui –
kokybiškam, greitam ir nepertraukiamam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir
pripažįsta, jog Sutartyje numatytų visų Paslaugų teikėjo įsipareigojimų, pareigų tinkamas vykdymas
turi esminės reikšmės vykdant Sutartį. Paslaugų teikėjas patvirtina pripažįstantis, kad pagal šios
Sutarties esmę griežtas Sutarties sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės ir sutinkantis, kad dėl
aukščiau nurodyto, Paslaugų teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį, Pirkėjas taikys
Sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus teisių gynimo būdus;
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3.2.2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose
draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nurodytus principus;
3.2.3. turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms
teikti;
3.2.4. į pasiūlymo kainą įskaičiavo visas išlaidas ir mokesčius, būtinus tinkamam Sutarties
įvykdymui Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, bei prisiima riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo
priklausančių aplinkybių gali padidėti su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir
(arba) Paslaugų teikėjui Sutarties vykdymas gali tapti sudėtingesnis.
3.3. Pirkėjas patvirtina, kad:
3.3.1. įvykdė arba įgaliojo kitą perkančiąją organizaciją įvykdyti šiai Sutarčiai sudaryti būtinas
viešųjų pirkimų procedūras;
3.3.2. priims pagal šios Sutarties sąlygas kokybiškas ir laiku suteiktas Paslaugas ir už tokias
Paslaugas atsiskaitys Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
3.4. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodytas bet kuris Šalies patvirtinimas ir (ar) pareiškimas
yra klaidingas ir (ar) melagingas, tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio klaidingo ir (ar)
melagingo patvirtinimo ir (ar) pareikšimo patirtus nuostolius.
3.5. Paslaugų teikėjas atlygina Pirkėjui nuostolius, Pirkėjo patirtus dėl trečiųjų asmenų skundų,
pareikštų dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, naudojant Prekes ar kurią nors jų
dalį, pažeidimo.
4. SUTARTIES ŠALYS IR DALYKAS
4.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties SS nurodyti Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas.
4.2. Šios Sutarties dalykas yra Paslaugos, nurodytos Sutarties SS 1.1 punkte ir aprašytos Techninėje
specifikacijoje.
5. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
5.1.1. laiku, tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;
5.1.2. atlikti Paslaugas, atitinkančias Sutartyje ir Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje,
nurodytus techninius reikalavimus, vadovaujantis nustatytomis sąlygomis, terminais bei laikantis
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;
5.1.3. tinkamai ir laiku atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutarties SS 1.1 punkte;
5.1.4. savo rizika ir sąskaita Paslaugas teikti pagal Sutartį ir Pirkėjo pateiktus užsakymus,
tinkamai, profesionaliai, rūpestingai, efektyviai, kokybiškai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų
teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką,
panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias ir atsižvelgdamas į kitus Šalių bendrai aptartus
tikslus ir vadovaudamasis Pirkėjo rašytiniais nurodymais;
5.1.5. pasirūpinti įranga, darbų sauga, darbo jėga, techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis,
reikalingais Sutarties vykdymui;
5.1.6. prisiimti prekių (tuo atveju, jeigu kartu su Paslaugomis pristatomos prekės) žuvimo ar
sugedimo riziką iki prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta
Sutarties SS;
5.1.7. pateikti visus dokumentus, numatytus Techninėje specifikacijoje, Pirkėjo reikalavimu
pateikti visą informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu (jų rezultatais) ir Sutartyje nurodytų
reikalavimų laikymųsi bei konsultuoti Pirkėją kitais, su Paslaugų teikėjo sutartiniais
įsipareigojimais susijusiais klausimais;
5.1.8. užtikrinti, kad Sutartį vykdytų asmenys, turintys reikalingą kvalifikaciją ir patirtį,
atitinkančią nustatytą Pirkimo dokumentuose;
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5.1.9. per 5 (penkias) darbo dienas (jei Sutarties SS nėra nurodyta kitaip) nuo Pirkėjo raštu
pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodydamas, kokios
Paslaugos buvo suteiktos, bei pateikdamas kitą prašomą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją;
5.1.10. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (jei Sutarties SS nėra nurodyta kitaip)
raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų
teikėjui teikti Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;
5.1.11. bendradarbiauti su Pirkėju ir jo prašymu suteikti informacijos, reikalingos Sutarties
vykdymui;
5.1.12. teikiant Paslaugas užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, techninės, civilinės saugos
ir aplinkos apsaugos bei kitų galiojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų teikiant
Paslaugas, laikymąsi (jei taikoma);
5.1.13. vykdyti Pirkėjo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu, atsižvelgti į Sutarties
vykdymo metu Pirkėjo pateiktas pastabas, papildomą informaciją, jei jos bus teikiamos;
5.1.14. savo sąskaita apsaugoti Pirkėją nuo bet kokių pretenzijų, ieškinių ar nuostolių, atsirandančių
dėl Paslaugų teikėjo veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį, bei atlyginti dėl savo veiksmų padarytą
žalą tretiesiems asmenims bei jų patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl bet kokių
teisės aktų pažeidimo, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektinės nuosavybės objektų
panaudojimo, netinkamos kokybės paslaugų/prekių sukeltos žalos ar bet kokių asmenų teisių
pažeidimo;
5.1.15. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą ir apsaugą, jos neperduoti, neperleisti tretiesiems asmenims.
Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš
Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
5.1.16. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) ir kitų su
sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų
ir užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja
Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Paslaugų teikėjas ar jo darbuotojai,
atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui ir
(ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
5.1.17. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir (ar) galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose ir užtikrinti, kad visų Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytų
įsipareigojimų laikytųsi Paslaugų teikėjo darbuotojai ir kiti asmenys, už kurių veiksmus/neveikimą
atsako Paslaugų teikėjas.
5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
5.2.1. gauti apmokėjimą už Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį;
5.2.2. reikalauti, kad Pirkėjas priimtų perduodamas Paslaugas, atitinkančias Pirkimo dokumentų,
Sutarties ir Paslaugų teikimui taikomų teisės aktų reikalavimus, ir pasirašytų perdavimo–priėmimo
aktą;
5.2.3. kitas teises, nurodytas šioje Sutartyje ir (ar) galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose.
6. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Pirkėjas įsipareigoja:
6.1.1. laiku, tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;
6.1.2. priimti Šalių sutartu laiku suteiktas Paslaugas, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Paslaugoms
taikomus kitus reikalavimus;
6.1.3. Paslaugų teikėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, apmokėti Paslaugų
teikėjui už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
6.1.4. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant Sutarties vykdymui
pagrįstai reikalingą informaciją/dokumentus, kurių pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo
metu;
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6.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir (ar) galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
6.2. Pirkėjas turi teisę:
6.2.1. į tinkamą, sąžiningą Paslaugų teikėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą visą Sutarties
galiojimo laikotarpį ir į netesybas, nuostolių atlyginimą Paslaugų teikėjui nevykdant ar netinkamai
vykdant Sutartį ir (ar) pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;
6.2.2. be atskiro pranešimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie Pirkėjui atrodo reikalingi, kilus
įtarimui, kad Paslaugų teikėjas nesugebės laiku teikti Paslaugų ar Paslaugos teikiamos
nekokybiškai, neprofesionaliai;
6.2.3. raštu pateikto ir motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti Paslaugų teikėjo
darbuotojo/Paslaugų teikėjo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo
netinkamai vykdo pareigas;
6.2.4. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam
Sutarties įvykdymui;
6.2.5. teikti pastabas, susijusias su Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis ir jų kokybe, į kurias
Paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti;
6.2.6. atsisakyti priimti tas Paslaugas, kurių Pirkėjas neužsakė;
6.2.7. kitas teises, nurodytas šioje Sutartyje ir (ar) galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose.
7. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS
7.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas ir Pradinės Sutarties vertė nurodyta Sutarties SS 2.1 ir 2.2
punktuose.
7.2. Sutarties kaina/įkainis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama (-as), išskyrus:
7.2.1. Atsiradus įstatyminiam pagrindui keisti PVM tarifą (tarifui padidėjus arba sumažėjus),
taikytiną Sutarties SS 1.1 punkte nurodytoms Paslaugoms, kaina/įkainis atitinkamai didinama (-as)
arba mažinama (-as). Kaina/įkainis atitinkamai perskaičiuojama (-as) per 1 (vieną) darbo dieną po
atitinkamo teisės akto paskelbimo „Teisės aktų registre“. Jeigu teisės akte numatyta vėlesnė
įsigaliojimo data, tokiu atveju – per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo
datos. Kainos/įkainio perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM:
kaina/įkainis be PVM, Eur, nurodyta (-as) šioje Sutartyje + (kaina/įkainis be PVM, Eur, nurodyta (as) šioje Sutartyje x PVM, proc.) = kaina/įkainis su PVM, Eur
7.2.1.1. Kainos/įkainio perskaičiavimas turi būti pagrįstas dokumentais ir įforminamas rašytiniu
Šalių susitarimu, kuris laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.
7.2.1.2. Perskaičiuota kaina/įkainis įsigalioja nuo Pirkėjo ir Paslaugų teikėjo susitarimo pasirašymo
dienos.
7.2.1.3. Perskaičiuota kaina/įkainis taikoma (-as) po kainos/įkainio perskaičiavimo suteiktoms
Paslaugoms apmokėti, t. y. iki susitarimo įsigaliojimo dienos (Sutarties BS 7.2.1.2 papunktis) už
Paslaugas bus mokama senosiomis kainomis/įkainiais, nuo susitarimo įsigaliojimo dienos –
pakeistomis (-ais).
7.2.2. Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima (-i) dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš
Šalių rašytiniu prašymu. Tokiu atveju:
7.2.2.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų
įkainių perskaičiavimą (keitimą (didinimą arba mažinimą)) ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per 12
(dvylika) mėnesių ir ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu
Sutarties SS nėra nustatytas kitoks peržiūros terminas ir dažnumas), jeigu Vartojimo prekių ir
paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties BS 7.2.2.4 papunktyje, viršija 5
procentus (jeigu Sutarties SS nėra nustatytas kitoks procentinis dydis). Atlikdamos perskaičiavimą
Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale
paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies prašydamos pateikti įrodymus
(oficialų Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduotą dokumentą ar patvirtinimą).
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7.2.2.2. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo
datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus
įkainius, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę.
7.2.2.3. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro
susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.
7.2.2.4. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:
𝑘

𝑎1 = 𝑎 + (100 × 𝑎), kur
a – įkainis (Eur be PVM) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).
a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)
k – pagal vartotojų kainų indeksą, labiausiai atitinkančio Pirkimo objekto rūšį, apskaičiuotas
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė
skaičiuojama pagal formulę:
𝑘 =

𝐼𝑛𝑑𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑑𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎

× 100 − 100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas
vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (labiausiai atitinkantis Pirkimo objekto rūšį).
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (labiausiai
atitinkantis Pirkimo objekto rūšį). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra
Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų (kai Sutarties SS nustatytas
toks peržiūros terminas ir dažnumas) atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio
perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.
7.2.2.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.
Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens
po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.
7.2.2.6. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo
atliktas perskaičiavimas.
7.2.2.7. Jeigu Sutarties vykdymas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Paslaugų teikėjas neįgyja teisės
į Sutarties vykdymo termino pratęsimą, ir Paslaugos pabrangsta per vėlavimo laiką, Paslaugų
teikėjas neturi teisės reikalauti Pirkėjo padidinti Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau
Paslaugų kainų sumažėjimas per Sutarties įvykdymo vėlavimo laiką suteikia teisę Pirkėjui reikalauti
sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma.
7.2.2.8. Pirkėjas turi teisę nesutikti su Paslaugų teikėjo siūlomais Sutartyje numatytais pakeitimais.
7.3. Pasikeitus kitiems mokesčiams, kaina/įkainis neperskaičiuojama (-a).
7.4. Jeigu Sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai
patikslinama (didėja arba mažėja) Pradinės Sutarties vertė.
7.5. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimo formulė yra taikoma ne visai
Pradinės Sutarties vertei, bet tik neišpirktiems pagal Sutartį Paslaugų kiekiams.
7.6. Į Sutarties kainą/įkainį įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos kitos Paslaugų teikėjo patiriamos su
Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties
įvykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant:
7.6.1. įrangos, įrankių, medžiagų, gaminių, techninių ir organizacinių priemonių ir kitų daiktų,
reikalingų Sutarčiai vykdyti, išlaidos;
7.6.2. visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu, derinimu, pateikimu susijusios
išlaidos;
7.6.3. visos kitos Paslaugų teikėjo patiriamos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su
Paslaugų teikimu, bet kokių darbų ar (ir) paslaugų, reikalingų Paslaugoms teikti, kuriuos Paslaugų
teikėjas, būdamas srities specialistu, galėjo ir turėjo numatyti, jei būtų buvęs pakankamai
rūpestingas ir tinkamai atsižvelgęs į tą aplinkybę, kad Pirkėjas siekia, jog Paslaugų teikėjas teiktų
Paslaugas, kartu atlikdamas ir susijusius darbus ar (ir) paslaugas, reikalingus ar (ir) numatytus
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Pirkimo dokumentuose, siekiant naudotis Paslaugomis (jų rezultatu) pagal jų tiesioginę paskirtį be
papildomų išlaidų iš Pirkėjo pusės;
7.6.4. kitas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas.
8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
8.1. Šio straipsnio nuostatos taikomos tuomet, kai Sutarties SS numatyta, jog tinkamam Sutarties
įvykdymui užtikrinti Paslaugų teikėjas turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju:
8.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.
8.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu yra garantuojama (laiduojama), kad Pirkėjui bus atlyginti
nuostoliai, sumokėtos netesybos, atsiradę dėl to, kad Paslaugų teikėjas neįvykdė visų ar dalies
įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
8.1.3. Paslaugų teikėjas per terminą, nurodytą Sutarties SS 3.1 punkte, turi pateikti Pirkėjui
Sutarties SS 3.1 punkte nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo
užtikrinimą pagal Sutarties SS priede nurodytą formą ir turinį.
8.1.4. Paslaugų teikėjui įvykdžius dalį savo įsipareigojimų, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma,
Sutarties Šalims raštu susitarus, gali būti mažinama proporcingai Paslaugų teikėjo įvykdytų
įsipareigojimų daliai.
8.1.5. Pratęsus Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą (jei taikoma),
atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Paslaugų
teikėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo dėl sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo įsigaliojimo pateikti Pirkėjui Sutarties įvykdymo
užtikrinimą, kuris įsigaliotų banko arba kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo
draudimo liudijimo išdavimo dieną ir galiotų per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
8.1.6. Tuo atveju, kai Sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas (jei taikoma), kartu turi būti
atitinkamai pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Paslaugų teikėjas
privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo dėl Sutarties galiojimo termino
pratęsimo įsigaliojimo pateikti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris įsigaliotų banko arba
kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną ir
galiotų per visą Sutarties galiojimo termino pratęsimo laikotarpį.
8.1.7. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs bankas arba kredito unija, arba draudimo
bendrovė negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu turi teisę pareikalauti Paslaugų teikėjo
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo
užtikrinimą, atitinkantį šios Sutarties reikalavimus.
8.1.8. Jei yra aplinkybės, nurodytos Sutarties BS 8.1.5 ir (ar) 8.1.6, ir (ar) 8.1.7 papunkčiuose, o
Paslaugų teikėjas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar nepateikia naujo Sutarties įvykdymo
užtikrinimo, tokiu atveju Pirkėjas gali taikyti bet kurį iš šių teisių gynimo būdų:
8.1.8.1. inicijuoti Sutarties vykdymo sustabdymą, vadovaujantis Sutarties BS 21 straipsniu;
8.1.8.2. nutraukti Sutartį ir (ar) taikyti Sutarties BS 22.2 punkte numatytą baudą dėl Paslaugų
teikėjo aukščiau nurodyto pažeidimo.
8.1.9. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Paslaugų teikėjas, siekdamas
toliau vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo banko, kredito
unijos, draudimo bendrovės rašytinio patvirtinimo, kad bus išmokėta išmoka, pateikti Pirkėjui naują
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kad būtų atstatyta Sutarties SS 3.1 punkte nurodyta Sutarties
įvykdymo užtikrinimo suma, išskyrus, jei, remiantis Sutarties BS 8.1.4 papunkčiu, Sutarties
įvykdymo užtikrinimo suma buvo sumažinta proporcingai Paslaugų teikėjo įvykdytų įsipareigojimų
daliai – tokiu atveju Paslaugų teikėjas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą likusiai
neįvykdytų įsipareigojimų daliai.
8.1.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, gavus Paslaugų teikėjo rašytinį prašymą, per 5 (penkias)
darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos grąžinamas Paslaugų teikėjui, jeigu jis laiku ir tinkamai
įvykdė visus įsipareigojimus pagal Sutartį ir yra pasirašytas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas
(-ai).
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9. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS IR VIETA
9.1. Paslaugos Pirkėjui suteikiamos Sutarties SS nurodytoje vietoje.
9.2. Paslaugos yra teikiamos Sutarties SS nurodytais terminais.
10. PREKIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
10.1. Paslaugų teikėjas kartu su prekėmis (tuo atveju, jeigu kartu su Paslaugomis pristatomos
prekės) turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei taikoma), kuriose turi būti
detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti, laikyti, taisyti ir t. t. prekes ar jų dalis.
10.2. Kol šie dokumentai, nurodyti Sutarties BS 10.1 punkte, nepateikti Pirkėjui, laikoma, kad
Paslaugų teikėjas įvykdė ne visus savo įsipareigojimus ir Pirkėjas nepasirašo perdavimo–priėmimo
akto.
11. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
11.1. Paslaugų kokybė, kiekis, kiti kriterijai visais atžvilgiais privalo atitikti Pirkimo
dokumentuose, Sutarties sąlygose, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Paslaugų
teikėjo pasiūlymą, Paslaugų kokybę, teikimą ar (ir) saugą nustatančių dokumentų reikalavimus.
11.2. Paslaugų garantinis laikotarpis (kai Sutartyje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose Paslaugoms
(jų rezultatui) numatyta kokybės garantija) pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų ar jų dalies, jeigu
Paslaugos teikiamos dalimis, perdavimo Pirkėjui dienos (Paslaugų perdavimo–priėmimo akto
pasirašymo dienos), o jei jis buvo sustabdytas, atnaujinamas – pagal Sutarties BS 11.4 punkto
nuostatas. Sutartyje nustatytas garantinis terminas neapriboja Pirkėjo teisės pareikšti reikalavimus
Paslaugų teikėjui dėl perduotų Paslaugų (jų rezultato) trūkumų Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
11.3. Paslaugų teikėjas privalo per Pirkėjo nurodytą protingą terminą savo sąskaita pašalinti visus
Paslaugų (jų rezultato) trūkumus.
11.4. Visus darbus ir (ar) paslaugas, susijusius su Paslaugų (jų rezultato) trūkumų pašalinimu,
Paslaugų teikėjas atlieka savo sąskaita.
11.5. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Paslaugų rezultatu (kai Sutartyje ir (ar) taikytinuose teisės
aktuose Paslaugoms (jų rezultatui) numatyta kokybės garantija) dėl nuo Paslaugų teikėjo
priklausančių kliūčių (Paslaugų (jų rezultato) trūkumų), tai garantinis terminas neskaičiuojamas tol,
kol Paslaugų teikėjas tas kliūtis (trūkumus) pašalina. Tokiu atveju garantinis terminas pratęsiamas
tokiam laikotarpiui, kurį Pirkėjas negalėjo naudotis Paslaugomis (jų rezultatu) pagal tikslinę
paskirtį.
11.6. Jei Paslaugų (jų rezultato) trūkumai pastebimi po Paslaugų perdavimo–priėmimo momento,
Pirkėjas raštu informuoja apie tai Paslaugų teikėją ir nurodo terminą, per kurį Paslaugų teikėjas
privalo pašalinti trūkumus/defektus.
11.7. Jei Paslaugų teikėjas per Pirkėjo nustatytą terminą nepašalina trūkumų/defektų, Paslaugų
teikėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus moka Sutarties SS 4 straipsnyje nustatyto dydžio netesybas ir
atlygina Pirkėjo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia netesybos.
11.8. Paslaugų teikėjui per Sutarties SS 4 straipsnyje nustatytą terminą nepašalinus Paslaugų (jų
rezultato) trūkumų, ir kai dėl tokių trūkumų Paslaugomis negalima naudotis pagal Paslaugų
tiesioginę paskirtį, Pirkėjas turi teisę pašalinti trūkumus savo jėgomis arba pasitelkdamas
trečiuosius asmenis, kad šie ištaisytų trūkumus Paslaugų teikėjo sąskaita. Tokiu atveju Paslaugų
teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apmokėti Pirkėjo patirtas
Paslaugų trūkumų šalinimo išlaidas pagal Pirkėjo pateiktą sąskaitą faktūrą ar lygiavertį dokumentą.
Šalys susitaria ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad tokiu atveju minimaliomis Pirkėjo išlaidomis bus
laikoma suma, lygi 10 proc. dydžio nekokybiškai suteiktų Paslaugų bendros kainos suma (jei
Sutarties SS nenustatyta kitaip). Jei Pirkėjas gali objektyviai įrodyti, kad dėl nekokybiškų Paslaugų
(jų rezultato) nuostoliai viršija Sutarties BS 11.8 punkte nurodytą sumą (ar kitą Sutarties SS
numatytą sumą), Paslaugų teikėjas privalo apmokėti visą patirtų nuostolių sumą.
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11.9. Paslaugų kokybės garantijos terminas nustatytas Techninėje specifikacijoje. Jei Paslaugų
kokybės garantijos terminas nėra nurodytas Techninėje specifikacijoje, tuomet šis klausimas
reglamentuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
11.10. Jeigu Paslaugų (jų rezultato) trūkumai nustatomi Paslaugų kokybės garantijos termino
laikotarpiu ir yra akivaizdu, kad panašių trūkumų bus ir kokybės garantijos laikotarpiui pasibaigus,
Paslaugų teikėjas turi imtis reikiamų prevencinių priemonių, kad neatsirastų Paslaugų (jų rezultato),
suteiktų pagal Sutartį, trūkumų.
12. PASLAUGŲ PATIKRINIMAI
12.1. Pirkėjas turi teisę, prieš priimdamas Paslaugas (jų rezultatą), jas patikrinti bet kokiu laiku ar
metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus, siekdamas įsitikinti, ar Paslaugos (jų rezultatas)
atitinka Sutarties reikalavimus.
12.2. Pirkėjui nusprendus, jog reikalingas Paslaugų (jų rezultato) patikrinimas, Paslaugos (jų
rezultatas) bus priimamos tik juos atlikus. Šie patikrinimai atliekami Paslaugų teikėjo sąskaita.
12.3. Pirkėjas iki Paslaugų (jų rezultato) perdavimo–priėmimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:
12.3.1. Sutarties reikalavimų neatitinkančias Paslaugas (jų rezultatą) atlikti tinkamai;
12.3.2. Paslaugų teikėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus;
12.3.3. Pirkėjas turi teisę reikšti Paslaugų teikėjui kitus reikalavimus, numatytus Lietuvos
Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.
12.4. Šio straipsnio nuostatos neatima Pirkėjo reikalavimo teisės pagal Sutarties BS 16 straipsnį, jos
taip pat neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo Paslaugų (jų rezultato) kokybės garantijos ar kitų
įsipareigojimų pagal Sutartį.
13. PASLAUGŲ (JŲ REZULTATO) PERDAVIMO TVARKA
13.1. Paslaugų teikėjas, tinkamai įvykdęs Sutartyje numatytus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją
dėl Paslaugų (jų rezultato) perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas (jei Sutarties SS nėra numatyta kitaip) nuo Paslaugų teikėjo kreipimosi turi:
13.1.1. pasirašyti Paslaugų (jų rezultato) perdavimo–priėmimo aktą arba
13.1.2. nepasirašyti Paslaugų (jų rezultato) perdavimo–priėmimo akto, nurodydamas raštu priimto
sprendimo motyvus bei priemones, kurių Paslaugų teikėjas privalo imtis, kad Paslaugų (jų
rezultato) perdavimo–priėmimo aktas būtų pasirašytas, ir pradėti taikyti sutartinę atsakomybę, jei
yra Sutarties BS 16 straipsnyje numatytos aplinkybės. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas tik ištaisęs
trūkumus, klaidas, pan., vėl įgyja teisę kreiptis į Pirkėją su kitu Paslaugų perdavimo–priėmimo
aktu.
13.2. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad Paslaugų (jų rezultato) perdavimo–priėmimo akto (-ų)
pasirašymo metu Paslaugos atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus Paslaugoms, jos bus
kokybiškos ir be trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų Paslaugų vertę.
14. PREKĖS KEITIMAS
14.1. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjui gali būti leista pakeisti pasiūlytą prekę (tuo atveju,
jeigu kartu su Paslaugomis pristatomos prekės), jei jos negalima patiekti dėl nuo Paslaugų teikėjo
nepriklausančių objektyvių aplinkybių, t. y. jei Sutarties vykdymo metu tokia prekė jau yra
nebegaminama arba prekės negalima įsigyti rinkoje, tačiau Paslaugų teikėjas privalo gauti išankstinį
Pirkėjo sutikimą dėl kitos prekės. Prekė turi būti lygiavertė keičiamai ir atitikti ne žemesnius nei
Techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų) bei turi
būti patiekiama už tokią, kaip Sutartyje nurodyta, kainą.
14.2. Paslaugų teikėjas raštu praneša Pirkėjui apie ketinimą keisti prekę, pateikdamas tą ketinimą
pagrindžiančius dokumentus (pvz., gamintojo raštą ar pan.) bei prekės techninę specifikaciją, kuri
turi būti pateikta tokios pat formos ir apimties kaip ir viešojo pirkimo konkurso metu.
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14.3. Pirkėjas, gavęs šios Sutarties BS 14.2 punkte nurodytą raštą (kartu su pagrindžiančiais
dokumentais), per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašto gavimo dienos privalo išnagrinėti raštą bei
priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Paslaugų teikėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties
sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties BS 22.8 straipsnyje numatyta tvarka. Šalims
susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas
įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.
15. SUBTEIKIMAS IR ATSISKAITYMO SU SUBTEIKĖJU TVARKA
15.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas
įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų
atstovus.
15.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją raštu apie subteikėjų, apie kuriuos jau yra
pranešęs Pirkėjui, pavadinimų, kontaktinių duomenų, jų atstovų pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su
informacija apie naujus subteikėjus pateikiami ir subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą
patvirtinantys dokumentai (jei taikoma).
15.3. Paslaugų teikėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl subteikėjo keitimo, privalo nurodyti šias
aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:
15.3.1. subteikėjas yra bankrutavęs;
15.3.2. subteikėjas yra likviduojamas;
15.3.3. subteikėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla;
15.3.4. subteikėjui yra iškelta bankroto byla;
15.3.5. subteikėjui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;
15.3.6. subteikėjui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;
15.3.7. subteikėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (subteikėjo ir kreditorių susitarimą tęsti
subteikėjo veiklą, kai subteikėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti);
15.3.8. subteikėjas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
15.3.9. subteikėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo
įmokų, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Pirkėjas, reikalavimus;
15.3.10. subteikėjo vadovas, turintis teisę atstovauti subteikėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalteris ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti
subteikėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
15.3.11. dėl subteikėjo yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą ir (ar) yra kiti Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvose nurodyti pagrindai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktuose
apibrėžtus nusikaltimus;
15.3.12. subteikėjas turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą bankrotą;
15.3.13. subteikėjas nebeatitinka nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;
15.3.14. subteikėjas pakeitė savo veiklą ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis
prievolėmis;
15.3.15. subteikėjas nutraukė Paslaugų teikimą ir (ar) atsisakė tęsti veiklą;
15.3.16. kitos aplinkybės.
15.4. Paslaugų teikėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl naujo subteikėjo pasitelkimo, privalo
nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:
15.4.1. naujo subteikėjo pasitelkimas pagreitintų Paslaugų atlikimą;
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15.4.2. Sutarties vykdymo metu paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos anksčiau ir joms
esant Paslaugų teikėjas negali vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, kol nebus pasitelktas naujas
subteikėjas;
15.4.3. kitos aplinkybės.
15.5. Paslaugų teikėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl sutikimo keisti ir (ar) pasitelkti naują
subteikėją, privalo nurodyti aplinkybes pagal Sutarties BS 15.3 ir (ar) 15.4 punktus, subteikėjo
pavadinimą, adresą, juridinio asmens kodą (kai pasitelkiamas juridinis asmuo), Paslaugas,
numatytas suteikti subteikimo pagrindais, subteikėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams pagal
Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą
patvirtinančius dokumentus (jei taikoma).
15.6. Pirkėjas, gavęs Sutarties BS 15.5 punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo
dienų nuo rašto gavimo dienos privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu
pateikia Paslaugų teikėjui. Šalims nesutarus dėl subteikėjo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, ginčas
sprendžiamas Sutarties BS 22.8 straipsnyje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas
rašytinis Šalių susitarimas dėl subteikėjo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo. Susitarimas įsigalioja
nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.
15.7. Subteikėjo pasitelkimas nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
Subteikėjo veiksmai vykdant Sutartį Paslaugų teikėjui sukelia tokias pačias pasekmes kaip jo paties
veiksmai.
15.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais tvarka (kai tiesioginio atsiskaitymo galimybė
numatyta Sutarties SS 2.6.8 papunktyje):
15.8.1. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio straipsnio 15.1-15.2 punktuose
nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subteikėją (-us) apie tokią tiesioginio atsiskaitymo
galimybę.
15.8.2. Tais atvejais, kai subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
raštu pateikdamas prašymą Pirkėjui, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Paslaugų teikėjo
ir jo subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, atsižvelgiant į šią
Sutartį ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus.
15.8.3. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
16. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
16.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią
Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
16.2. Netesybų dydis nustatytas Sutarties SS. Šalys susitaria ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad
Sutartyje nustatytos netesybos nėra nepagrįstai didelės – netesybos laikomos teisingomis ir
minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, patirta dėl Šalies padaryto
Sutarties pažeidimo. Šalys susitaria ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad Šalių sulygtų netesybų dydis
nebūtų mažinamas, nepriklausomai, ar dalis prievolės yra įvykdyta.
16.3. Prievolės pažeidimo atveju Šalis įsipareigoja privalomas mokėti netesybas sumokėti ne ginčo
tvarka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kitos Šalies motyvuoto rašytinio
reikalavimo ir nuo joms apmokėti išrašytos sąskaitos faktūros ar kito dokumento gavimo dienos.
Pirkėjas turi teisę netesybų suma vienašališkai (be atskiro pranešimo) sumažinti Paslaugų teikėjui
mokėtiną sumą.
16.4. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje
prisiimtus įsipareigojimus.
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17. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
17.1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir
atitinkamuose jį konkretizuojančiuose poįstatyminiuose teisės aktuose.
17.2. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės,
dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas, kai tik sužinojo arba privalėjo sužinoti apie atitinkamas nenugalimą jėgą (force majeure)
sudarančias aplinkybes, informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą
trukmę ir tikėtiną poveikį, pažymėdama tas prievoles, kurių ji yra arba bus priversta nevykdyti.
17.3. Šalis, išsiuntusi tokį pranešimą, privalo būti atleista nuo tų prievolių vykdymo tol, kol ta
nenugalima jėga (force majeure) neleidžia jų vykdyti.
17.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų,
tuomet Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos
aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.
18. KONFIDENCIALUMAS
18.1. Šalys Sutarties ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją privalo laikyti privačia
ir konfidencialia neterminuotai, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms arba galiojantiems
Lietuvos Respublikos įstatymams vykdyti.
18.2. Paslaugų teikėjas ir Pirkėjas užtikrina, kad:
18.2.1. Sutarties konfidencialią informaciją naudos tik Sutarties vykdymo tikslais;
18.2.2. konfidencialios informacijos atskleidimas trečiajai šaliai galimas tik esant rašytiniam kitos
Šalies sutikimui;
18.2.3. nenaudos konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams, išskyrus
atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui;
18.2.4. imsis visų būtinų atsargumo priemonių siekdami užtikrinti, kad konfidenciali informacija
nebūtų atskleista ar naudojama ne Sutarties vykdymo tikslais.
18.3. Konfidencialia informacija taip pat laikoma:
18.3.1. raštu, elektroniniu ar kitu būdu pateikta informacija, gauta Sutarties vykdymo metu;
18.3.2. duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, kita Šalies paruošta informacija.
18.4. Konfidencialia informacija nelaikoma:
18.4.1. informacija, kuri yra prieinama viešai;
18.4.2. informacija, kuri yra valdoma Šalių be apribojimų ją atskleisti;
18.4.3. informacija, kuri privalo būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus;
18.4.4. prekių (kai su Paslaugomis pristatomos prekės) tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita
panašaus pobūdžio informacija.
18.5. Informaciją, gautą Sutarties vykdymo metu, Pirkėjas gali naudoti savo veiklos tikslais ir tai
nebus laikoma Sutarties pažeidimu.
19. SUTARTIES GALIOJIMAS
19.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties SS.
19.2. Bet kokios Sutarties nuostatos pripažinimas negaliojančia ar prieštaraujančia Lietuvos
Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų
vykdymo. Šiuo atveju tokia Sutarties nuostata turi būti pakeista nuostata, atitinkančia teisės aktų
reikalavimus ir kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
19.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties
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nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti
galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
20. SUTARTIES PAKEITIMAI
20.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal Sutartį ir Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį ir tik tokiu atveju, jeigu ją pakeitus nebus pažeisti Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.
20.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties keitimai (Šalių rekvizitai,
techninio apsirikimo, rašybos klaidos (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo
sąlygų, pan.)), Sutarties sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.
20.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai
Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą keisti atitinkamą Sutarties
sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo
dienos. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas BS 23 straipsnyje
numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties
sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa
neatsiejama šios Sutarties dalimi.
21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS IR ATNAUJINIMAS
21.1. Sutarties vykdymo sustabdymas galimas esant šioms aplinkybėms, įskaitant, bet
neapsiribojant:
21.1.1. teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų
teisės aktų įsigaliojimas;
21.1.2. valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo
Sutarties vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui;
21.1.3. nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta BS 17 straipsnyje, padariniai, apie kuriuos Paslaugų
teikėjas buvo pranešęs Pirkėjui ir kurie sutrukdė Paslaugų teikėjui vykdyti Sutartį;
21.1.4. ypatingos oro sąlygos Pirkėjo valstybėje, kurios gali pakenkti tinkamam Paslaugų atlikimui
ar pan.;
21.1.5. kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir toks nevykdymas tiesiogiai turi
įtakos šios Sutarties vykdymui;
21.1.6. Paslaugų teikėjui nepratęsus ar nepateikus šioje Sutartyje numatyta tvarka Sutarties
įvykdymo užtikrinimo (jei taikoma) pagal Sutarties BS 8.1.5 ir (ar) 8.1.6, ir (ar) 8.1.7 papunkčius;
21.1.7. kitos aplinkybės.
21.2. Jei Šalis nusprendžia turinti teisę į Sutarties vykdymo sustabdymą, ji turi apie tai raštu
informuoti kitą Šalį:
21.2.1. Šalis, gavusi tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašto gavimo dienos
privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia raštą siuntusiai Šaliai.
Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties BS 22.83 straipsnyje
numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties
sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa
neatsiejama šios Sutarties dalimi.
21.3. Jei Šalis nusprendžia turinti teisę į Sutarties vykdymo atnaujinimą, ji turi apie tai raštu
informuoti kitą Šalį:
21.3.1. Šalis, gavusi tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašto gavimo dienos
privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia raštą siuntusiai Šaliai.
Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties BS 22.8 straipsnyje
numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties
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sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa
neatsiejama šios Sutarties dalimi.
21.4. Visą sustabdymo laikotarpį Paslaugų teikėjas saugo prekes (kai kartu su Paslaugomis
pristatomos prekės), kurių pristatymas buvo sustabdytas. Jei prekės pagal Sutartį buvo pristatytos į
pristatymo vietą, tačiau Pirkėjas sustabdė jų įdiegimą, sumontavimą, pan., Pirkėjas privalo imtis
visų priemonių prekėms apsaugoti.
21.5. Sutarties vykdymo terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas buvo
sustabdytas, gali būti pratęsiamas tam Sutarties vykdymo terminui, kuris buvo likęs iki sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo.
22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
22.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai
Paslaugų teikėją, nutraukti Sutartį, jei:
22.1.1. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89
straipsnį;
22.1.2. paaiškėjo, kad Paslaugų teikėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi;
22.1.3. paaiškėjo, kad su Paslaugų teikėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos
Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį
pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir
Direktyvą 2014/24/ES;
22.1.4. kai Paslaugų teikėjas nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties SS 1.2 punkte, ir
vėlavimas nuo numatyto termino pabaigos yra daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų;
22.1.5. Paslaugų teikėjo teikiamos Paslaugos (jų rezultatas) perdavimo–priėmimo metu neatitinka
Sutartyje numatytų reikalavimų ir Paslaugų teikėjas vėluoja ištaisyti trūkumus ilgiau kaip 20
(dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties SS numatyto trūkumų šalinimo termino pabaigos;
22.1.6. Paslaugų kokybės garantijos termino metu paaiškėja Paslaugų trūkumai ir Paslaugų teikėjas
vėluoja panaikinti Paslaugų (jų rezultato) trūkumus daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo
Sutarties SS numatyto trūkumų šalinimo termino pabaigos;
22.1.7. Paslaugų teikėjui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su
kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus;
22.1.8. Paslaugų teikėjas yra likviduojamas, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą arba įstatymuose ir
kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
22.1.9. keičiasi Paslaugų teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;
22.1.10. Paslaugų teikėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje ir (ar) yra kiti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose nurodyti
pagrindai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;
22.1.11. Paslaugų teikėjas atsisako reaguoti arba ignoruoja Pirkėjo duotus teisėtus nurodymus (bet
kokie Pirkėjo nurodymai dėl šios Sutarties vykdymo);
22.1.12. Paslaugų teikėjas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti;
22.1.13. Paslaugų teikėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia Pirkimo dokumentų reikalavimų ir šie
neatitikimai nebuvo ištaisyti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia
dienos;
22.1.14. Paslaugų teikėjas, vykdydamas įsipareigojimus pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos
Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias
konkurenciją, konfidencialios informacijos valdymą;
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22.1.15. Paslaugų teikėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties
pažeidimas;
22.1.16. Paslaugų teikėjui nepratęsus ar nepateikus šioje Sutartyje numatyta tvarka Sutarties
įvykdymo užtikrinimo (jei taikoma) pagal Sutarties BS 8.1.5 ir (ar) 8.1.6, ir (ar) 8.1.7 papunkčius;
22.1.17. kitokio pobūdžio Paslaugų teikėjo veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos
įtakos šios Sutarties vykdymui.
22.2. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad Paslaugų teikėjo padarytas Sutarties
pažeidimas, nurodytas Sutarties BS 22 straipsnio 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5, 22.1.6,
22.1.10, 22.1.11, 22.1.12, 22.1.13, 22.1.14, 22.1.15, 22.1.16, 22.1.17 papunkčiuose, laikomas
esminiu. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties BS 22 straipsnio 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5,
22.1.6, 22.1.10, 22.1.11, 22.1.12, 22.1.13, 22.1.14, 22.1.15, 22.1.16, 22.1.17 papunkčiuose
nurodytos aplinkybės (-ių) pagrindu ar Paslaugų teikėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą,
Paslaugų teikėjas įsipareigoja sumokėti Sutarties SS nurodyto dydžio baudą. Šalys susitaria ir
Paslaugų teikėjas sutinka, kad Sutarties SS atitinkame punkte nurodyta suma yra laikytina
minimaliais neįrodinėtinais Pirkėjo nuostoliais, patirtais dėl Paslaugų teikėjo padaryto aukščiau
nurodyto pažeidimo. Prievolės pažeidimo atveju Paslaugų teikėjas įsipareigoja privalomas mokėti
netesybas sumokėti ne ginčo tvarka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
Pirkėjo motyvuoto rašytinio reikalavimo ir nuo joms apmokėti išrašytos sąskaitos faktūros ar kito
dokumento gavimo dienos. Pirkėjas turi teisę netesybų suma vienašališkai (be atskiro pranešimo)
sumažinti Paslaugų teikėjui mokėtiną sumą.
22.3. Paslaugų teikėjas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus Sutarties BS 22 straipsnio 22.1.1,
22.1.2, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5, 22.1.6, 22.1.10, 22.1.11, 22.1.12, 22.1.13, 22.1.14, 22.1.15, 22.1.16,
22.1.17 papunkčių pagrindu, jis gali būti įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
22.4. Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesant Paslaugų teikėjo kaltės, nutraukti šią
Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Paslaugų teikėjui. Tokiu
atveju Pirkėjas turi sumokėti Paslaugų teikėjui už iki Sutarties nutraukimo dienos faktiškai suteiktas
ir Pirkėjo priimtas kokybiškas Paslaugas (jų rezultatą).
22.5. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas yra gydymo įstaiga, kurioje teikiamos visų lygių asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, dėl ko operatyvus, savalaikis, nenutrūkstamas Paslaugų
teikimas Pirkėjui yra ypatingai svarbus, siekiant užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą pacientams, Šalys susitaria ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad Pirkėjas
turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį be atskiro įspėjimo termino su tikslu įgyvendinti Sutarties
BS 22.5 papunktyje nurodytą siekį (kai reikalingos įsigyti paslaugos skubos tvarka, neproporcingai
didelė žala Pirkėjui/jo pacientams, pan.).
22.6. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu
įspėjęs apie tai Pirkėją, nutraukti Sutartį, jei:
22.6.1. ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės Pirkėjas vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;
22.6.2. Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar
netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties pažeidimas;
22.6.3. Pirkėjas yra likviduojamas, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą;
22.6.4. Pirkėjui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros;
22.6.5. kitokio pobūdžio Pirkėjo veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos
Sutarties vykdymui.
22.7. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu.
22.8. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, Pirkėjas turi kiek galima greičiau po Sutarties
nutraukimo, patvirtinti suteiktų Paslaugų/įvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertę. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Paslaugų teikėjo skolą Pirkėjui ar
Pirkėjo skolą Paslaugų teikėjui.
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23. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
23.1. Sutarties Šalys visus ginčus siekia išspręsti derybomis. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti
ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčas spendžiamas Lietuvos
Respublikos teismuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Derybų pradžia laikoma
diena, kurią viena iš Šalių pateikė raštu savo nuomonę ir siūlymą kitai Šaliai dėl ginčo sprendimo.
23.2. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius
įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.
24. KONTAKTINIAI ASMENYS
24.1. Šalys paskiria atsakingus už Sutarties vykdymą asmenis, kurių duomenys nurodomi Sutarties
SS 8.1, 8.2 punktuose.
24.2. Bet kokie pranešimai, vienos Šalies perduodami kitai Šaliai pagal Sutartį, gali būti siunčiami
Sutarties SS 8 straipsnyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas praneša kitą adresą, tai
dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Jei prašydamas suderinimo arba sutikimo
adresatas nenurodė kito adreso, tai atsakymas jam siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas
prašymas.
24.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra
nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti
reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių,
būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.
24.4. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti.
24.5. Kiekviena Šalis privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakeitimų dienos
pranešti kitai Šaliai apie Sutarties SS nurodytų rekvizitų, kontaktinių asmenų pasikeitimą. Iki
informavimo apie pasikeitimą, visi šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita
korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.
25. TAIKYTINA TEISĖ
25.1. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai
sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
26. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
26.1. Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina suprantančios, kad vykdant Sutartį yra tvarkomi
asmens duomenys.
26.2. Šalys įsipareigoja:
26.2.1. laikytis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens
duomenų tvarkymą, reikalavimų;
26.2.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad kita Šalis
galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;
26.2.3. užtikrinti galimybes duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą;
26.2.4. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su
kitos Šalies perduotais asmens duomenimis;
26.2.5. tinkamai informuoti visus fizinius asmenis, kuriuos Šalys pasitelkia Sutarčiai vykdyti, kad jų
asmens duomenys gali būti perduoti kitai Šaliai ir gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo
tikslais. Fiziniai asmenys turi būti informuojami iki jų pasitelkimo Sutarties vykdymui arba iki jų
duomenų perdavimo kitai Šaliai momento.
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27. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai
trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
27.2. Sutartis yra galutinis Sutarties Šalių susitarimas, viršesnis už bet kokius iki Sutarties
sudarymo tarp Šalių sudarytus susitarimus dėl Sutarties objekto. Jeigu Sutarties SS ir (ar) jų priedų
nuostatos neatitinka Sutarties BS nuostatų, jų pirmumas nustatomas vadovaujantis Sutarties SS 9
straipsniu.
27.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
Tais atvejais, kai Sutarties nuostatos neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme
nustatytų reikalavimų, taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo normos.
_____________
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