
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 
DĖL 2021 M. KOVO 30 D.  VIEŠOJO PIRKIMO „SAULĖS FOTOVOLTINĖS

ELEKTRINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT MONTAVIMO (RANGOS) DARBUS
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2021 m. gegužės 26 d. 
Šiauliai

Viešoji  įstaiga Šiaulių ilgalaikio  gydymo ir  geriatrijos  centras, juridinio  asmens kodas
145378272, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 125, Šiauliai, atstovaujama direktorės Ingos
Tamosinaitės, iš vienos pusės (toliau  - Užsakovas),

 ir 
UAB „Saulės  grąža“,  juridinio  asmens  kodas  302766036,  kurios  registruota  buveinė  yra

Saulėtekio al. 15, Vilnius,  atstovaujama  vykdomojo direktoriaus Mindaugo Gerulaičio, iš kitos
pusės (toliau  - Rangovas), 

toliau kartu 2021 m. kovo 30 d. pasirašytoje Saulės fotovoltinės elektrinės įrangos, įskaitant
montavimo  (rangos)  darbus,  pirkimo  -  pardavimo  sutartyje  Nr.  GS-40 (toliau  –Sutartis),  dėl
fotovoltinės saulės elektrinės įrangos ir montavimo (rangos) darbų pirkimo, vadinamos „Šalimis“, o
kiekvienas  atskirai  –  „Šalimi“,  sudarė  šį  papildomą  susitarimą  (toliau  –  Susitarimas),  kuriuo,
atsižvelgdamos į:

1.  Nuo Rangovo nepriklausančias  aplinkybes,  t.  y.  kad  fotovoltinės  elektrinės  gamintojas
Shanghai  JA Solar  PV Technology  Co.,  Ltd  dėl  gamybos  sutrikimų vėluoja  pristatyti  Ja  Solar
JAM72S20 455 W galios fotovoltinius modulius; 

2.  Esant  UAB  ,,Saulės  grąža“  2021  m.  gegužės  11  d.  raštiškam  Prašymui,  pagrįstam
gamintojo Shanghai JA Solar PV Technology Co., Ltd, raštu, 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
laikotarpiui pratęsti Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminą;

3. Sutarties 3.2. punktą, numatantį,  kad ,,...Dėl nenumatytų aplinkybių,  kurios nepriklauso
nuo  tiekėjo  (trečiųjų  šalių  neveikimas  arba  netinkamas  veikimas,  Techninėje  specifikacijoje
nurodytų  darbų  pakeitimai,  išskirtinai  nepalankios  gamtinės  sąlygos  ir  pan.)  darbų  atlikimo
terminas gali būti pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, o darbų
atlikimo termino pabaigos nukėlimas turi būti fiksuojamas rašytiniu šalių papildomu susitarimu...“
darbų  atlikimo  terminas  gali  būti  pratęstas  vieną  kartą  ne  ilgesniam  kaip  1  (vieno)  mėnesio
laikotarpiui,  o  darbų  atlikimo  termino  pabaigos  nukėlimas  turi  būti  fiksuojamas  rašytiniu  šalių
papildomu susitarimu.“ 
         4. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.  Lietuvos
Respublikos  civilinio  kodekso  nuostatomis  ir  Sutarties  sąlygomis  bei  bendraisiais  teisės  –
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais,  

Šalys susitaria:
1.  Pratęsti  viešojo  pirkimo  „Saulės  fotovoltinės  elektrinės  įrangos,  įskaitant  montavimo

(rangos) darbus pirkimas“ 2021 m. kovo 30 d. pirkimo - pardavimo sutartyje Nr. GS-40 nurodytos
įrangos įsigijimo ir jos montavimo darbų terminą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant
nuo 2021 m. birželio 30 d. iki 2021 m. liepos 30 d. 

2. Pakeisti Sutarties 3.3. punkte nurodytą grafiką,  įrangos įsigijimo ir jos montavimo darbų
atlikimo terminą, numatant iki 2021 m. liepos 30 d.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Sutarties Šalims. 
4.  Šalys susitaria ir patvirtina, kad kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos. 
5. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią,  po vieną

Užsakovui ir Rangovui.



6. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties  dalis ir yra privalomas abiem Sutarties Šalims. 
7. Šalių adresai ir rekvizitai: 

Užsakovas: Rangovas:
Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir
geriatrijos centras
Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai
Juridinio asmens  kodas 145378272
Tel. Nr. (8 41) 524 037
El. p. info@gerc.lt 
Direktorė
Inga Tamosinaitė
A. V.

UAB „Saulės grąža“ 

Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius
Juridinio asmens  kodas 302766036
Tel. Nr. (8 5) 2001 683
El. p. info@saulesgraza.lt
Vykdomasis direktorius 
Mindaugas Gerulaitis 
A.V.

mailto:info@gerc.lt
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