
SUTARTIS 

 

2017 m. _________________ d. Nr.   

 
Užsakovas Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, įmonės kodas 190144072, esanti Šv. 

Gertrūdos g. 33, LT-44283 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Žygimanto Šarakausko (toliau sutartyje 

– Užsakovas) ir Vykdytojas UAB „ ___________________“ įmonės kodas ________________, esanti 

_____________, Kaunas, atstovaujama ____________________________________ (toliau sutartyje 

– Vykdytojas), sudarėme šią sutartį: 

 

I. Sutarties dalykas  

1. Užsakovas, esant poreikiui tam tikriems darbams atlikti,  užsako, o Vykdytojas parengia: Kauno 

Antano Martinaičio dailės mokyklos sąmatinius skaičiavimus ir darbų kiekių žiniaraščius pagal UAB 

„Konsulta“ 2011 m.  parengtą mokyklos pastato 1C3p dalies patalpų kapitalinio remonto techninį 

projektą. 

 

 

II. Sutarties galiojimo ir prievolės atlikimo terminas 

2. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

2. Prievolės įvykdymo terminai: 

2.1. Pradžia: 2017 m. ________________ d. 

2.2. Pabaiga: 2017 m________________ d. 

 

III. Šalių teisės ir pareigos 

3. Užsakovas įsipareigoja: 

3.1. perduoti Vykdytojui paslaugoms suteikti bei sąmatoms  parengti būtinus duomenis; 

3.2. sumokėti Vykdytojui sutartyje nustatytą kainą sutartyje nustatyta tvarka; 

3.3. bendradarbiauti su Vykdytoju; 

3.4. naudotis Vykdytojo parengtomis sąmatomis tik tam objektui ir tikslui, kuriam jie skirti. 

4.Užsakovas turi teisę: 

4.1. reikalauti, kad Vykdytojas ištaisytų sąmatose trūkumus; 

5.Vykdytojas įsipareigoja: 

5.1. suteikti paslaugas pagal sutartyje nustatytus reikalavimus; 

5.2. parengtus sąmatų dokumentus suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su 

Užsakovu; 

5.3. bendradarbiauti su Užsakovu; 

5.4. nustatytais terminais ir tvarka parengtą sąmatą perduoti Užsakovui; 

5.5. Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti parengtų sąmatų trūkumus. 

6. Vykdytojo teisės: 

6.1.reikalauti, kad Užsakovas pateiktų visus būtinus dokumentus; 

 

IV. Sutarties kaina. Atsiskaitymo ir apmokėjimo tvarka 

7. Darbų kaina sutartinė ir yra: ____________ € (______________) su PVM. 

8. Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju per 7 dienas nuo dienos, kai iš Vykdytojo buvo gauta tinkamai 

įforminta dokumentacija, atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita - faktūra (toliau – sąskaita).  

9. Sutarties 7 punkte nurodyta kaina neindeksuojama ir dėl pasikeitusių mokesčių nekeičiama. 

10. Jeigu Vykdytojas paslaugas suteikia nekokybiškai, tai pažymima suteiktų paslaugų akte. Šiame akte 

Užsakovas nurodo terminą per kurį turi būti pašalinti trūkumai.         

                   

 

V. Prievolės įvykdymo užtikrinimas 

11. Užsakovas, neapmokėjęs sąskaitos – faktūros pagal p. 8, turi mokėti netesybas - 0.02% delspinigių 

nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.  

12. Jei Vykdytojas neįvykdo prievolės sutarties 2 punkte nurodytu laiku, jis moka Užsakovui netesybas 

- 0.02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesuteiktų paslaugų vertės.  

 

VI.  Nenugalima jėga 



13. Jeigu sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda nenumatytų ir neįveikiamų aplinkybių, kurių šalys 

negali kontroliuoti, pvz.: stichinės nelaimės, įstatymų bei nutarimų pakeitimai, ar kitos aplinkybės, 

turėjusios įtakos sutarties vykdymui, tai per protingą laiką Šalys informuoja viena kitą apie atsiradusius 

sunkumus ir derybomis sprendžia apie tolesnį sutarties vykdymą. Šios aplinkybės neatleidžia šalių nuo 

garantinių ir finansinių įsipareigojimų vykdymo. 

 

VII. Kitos sutarties sąlygos  

14.Vykdant šią sutartį, iškilę nesutarimai sprendžiami šalių derybomis, o nesusitarus - teismine tvarka. 

15. Sutarties pakeitimai ir papildymai atliekami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba 

Šalims susitarus. 

16.Kitos sutartyje neaptartos ir sutarties vykdymo laikotarpyje iškilusios nenumatytos sąlygos 

sprendžiamos Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

17. Visi sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos šios sutarties dalys. 

18. Šalys susitaria, kad Vykdytojo pateiktas suteiktų paslaugų aktas ir šalių pasirašytas priėmimo-

perdavimo aktas yra neatskiriamos šios sutarties dalys. 

19. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių vienas paliekamas  

Užsakovui, antras – Vykdytojui. 

             

VIII . Šalių adresai ir rekvizitai 
 

Užsakovas Vykdytojas 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla 

Šv. Gertrūdos g. 33, LT-44283 Kaunas 

Įm. kodas 190144072 

AB DnB NORD bankas  

A.s. LT28 4010 0425 0004 0145  

Tel/fax. 8(37)203534 

El.paštas: info@kamdaile.lt 

UAB „________________________“,  

_________ g. 5, LT-44275 Kaunas, 

Tel./faks ____________ 

įmonės kodas _________________ 

A/s _________________ 

AB bankas ___________banko k. ______ 

 

  

Direktorius                                                       Direktorius                                        

Žygimantas Šarakauskas _________________      _______________________ _______________                                            

 

                                   A.V.                                                       A.V. 
 


