
VĖDINIMO MONTAŽO RANGOS SUTARTIS Nr.21/08

2021 m. gegužės     d.

Šiauliai

• Šalys
VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras įmonės kodas 145378272 PVM kodas

LT 106302113, adresas Vilniaus g. 125, Šiauliai kuriai pagal bendrovės įstatus atstovauja  direktorė
Inga Tamosinaitė (toliau Sutartyje – Užsakovas), ir UAB „Dinas“, įmonės kodas 301060633, PVM
mokėtojo kodas LT100003422813, registracijos adresas Kviečių 38-11, Šiauliai ,LT-78386 veikianti
pagal bendrovės įstatus (toliau Sutartyje – Rangovas), kuriai teisėtai atstovauja direktorius Zigmas
Petrošius,  toliau  sutartyje  Rangovas  ir  Užsakovas  kartu  vadinami  Šalimis,  o  atskirai  –  Šalimi,
sudarėme šią sutartį:

• Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas  – kondicionavimo įrengimas archyve, adresu Vilniaus g. 125, Šiauliai.
1.2.  Šia  sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  savo  rizika  ir  medžiagomis   atlikti  kondicionavimo
įrengimą pagal pridedamą lokalinę sąmatą (priedas Nr. 1).
1.3. Darbų pabaiga: 2021-06-15.

• Sutarties dalyko kaina
2.1. Sutarties dalyko kaina nustatyta Rangovo pasiūlyme ir sudaro 3478,64 Eur, pridedant 21%
PVM, viso 4209,15Eur . 
2.2. Į sutarties dalyko kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo darbų atlikimo kaštai, medžiagų, įrangos
bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su
Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

• Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai
3.1. Užsakovas įsipareigoja:
3.1.1. Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti Rangovui už atliktus darbus.
3.1.2. Laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų; paskirti tinkamą vietą įrangos sandėliavimui
montavimo darbų laikotarpiu.
3.1.3.  Priimti  atliktus  darbus,  išskyrus  atvejus,  kai  jis  turi  teisę  reikalauti  atliktus  darbus
koreguoti/taisyti ar kitas teisės aktuose numatytas teises, kurių įgyvendinimas darbų priėmimą daro
nebeaktualų.
3.2. Rangovas įsipareigoja:
3.2.1. Atlikti darbus pagal sutarties ir jos priedų reikalavimus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojančiais teisės aktais.
3.2.2.  Pagal  Užsakovo  pareikštas  rašytines  pastabas  ir  per  Užsakovo  nustatytą  terminą  be
papildomo mokesčio Užsakovui taisyti atliktus darbus;
3.2.3.  Paskirti  atestuotą  darbų  vadovą,  kvalifikuotą  personalą,  galinčius  kokybiškai  ir  saugiai
vykdyti darbus bei ne vėliau kaip kitą dieną po sutarties pasirašymo pateikti šių asmenų duomenis
(vardą, pavardę), pasikeitus darbuotojams, nedelsiant informuoti Užsakovą, pateikiant naują sąrašą.
Darbus  vykdyti,  t.  y.  patekti  į  teritoriją,  tik  gavus  Užsakovo  atstovų  rašytinį  leidimą,  laikytis
Užsakovo  vidinių  teisės  aktų  reikalavimų,  taisyklių.  Atsakyti  už  savo  darbuotojų  saugų  darbą,
gaisrinę apsaugą ir aplinkosaugą, Užsakovo vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi objekte. 
3.2.4. Apmokyti Užsakovo atsakingą personalą teisingai eksploatuoti įrangą.
3.2.5. Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

• Kaina arba kainodaros taisyklės.



4.1. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina, kuri gali būti keičiama tik dėl pridėtinės vertės mokesčio
pasikeitimo. Padidėjus pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties dalyko kaina didės, o pridėtinės vertės
mokesčiui pamažėjus – mažės.
4.2.  Pasikeitus  pridėtinės  vertės  mokesčiui,  sutarties  kaina perskaičiuojama ir  pakinta  tiek,  kiek
pakito pridėtinės vertės mokestis. 
4.3.  Šalių  sutarimu  Sutarties  dalyko  kaina  po  Sutarties  sudarymo  kitais  nei  Sutarties  4.1-4.2
punktuose  numatytais  pagrindais  negali  ir  nebus  didinama,  nepriklausomai  nuo  po  Sutarties
sudarymo galimai atsirasiančių aplinkybių ir jų įtakos Rangovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų
vykdymui.

• Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka
5.1  Mokėjimas  Rangovui  už  atliktus  darbus  atliekamas  šalims  pasirašius  darbų  perdavimo
priėmimo aktą ir  Rangovui  pateikus  Užsakovui  sąskaitą-  faktūrą.  Užsakovas ją  apmoka per  30
kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos. 
5.2. Užsakovas už darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo 
banko sąskaitą.

• Šalių atsakomybė
6.1.  Neatlikus  apmokėjimo  nustatytais  terminais,  Rangovo  pareikalavimu,  Užsakovas  privalo
sumokėti  Rangovui  už kiekvieną uždelstą  dieną 0,02 proc.  delspinigių,  skaičiuojamų nuo laiku
neapmokėtos sumos.
6.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų Sutarties 2.4 punkte nustatytu terminu, Užsakovas
turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti
0,02  proc.  dydžio  delspinigius  nuo  Sutarties  dalyko  kainos  (be  PVM)  už  kiekvieną  termino
praleidimo dieną.  
6.3.  Ginčai  sprendžiami  derybų  būdu,  o  nepavykus  taip  išspręsti  ginčo,  jis  bus  nagrinėjamas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme. 

• Sutarties nutraukimo tvarka
7.1.  Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  10  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  nutraukti  sutartį,  jeigu
Rangovas nevykdo įsipareigojimų pagal sutartį ir tuo iš esmės pažeidžia sutartį.
7.2.  Rangovas,  įspėjęs  Užsakovą  prieš  10  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  nutraukti  sutartį,  jeigu
Užsakovas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų ir tuo iš esmės pažeidžia sutartį. 
7.3. Nutraukus Sutartį 7.2 punkte nurodytu pagrindu, Užsakovas apmoka Rangovui už jo faktiškai
tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus. 
7.4. Jeigu šalis nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų sutartyje, ji privalo atlyginti dėl to kitos
šalies patirtus nuostolius.
7.5.  Be Sutarties 8.1 ir 8.2 punktuose numatytų sutarties nutraukimo atvejų, Sutartis taip pat gali
būti nutraukta:
7.5.1. Šalių rašytiniu bendru susitarimu.
7.6.  Sutarties  nutraukimas  nepanaikina  teisės  reikalauti  atlyginti  nuostolius,  atsirandančius  dėl
įsipareigojimų nevykdymo pagal Sutartį.

• Sutarties galiojimas
8.1. Sutarties įsigaliojimo ir vykdymo pradžia laikoma sutarties pasirašymo data.
8.2.  Sutarties  galiojimas  pasibaigia,  kai  visiškai  įvykdomi  įsipareigojimai,  t.  y.  pasirašomas
galutinis  darbų  priėmimo  -  perdavimo  aktas  ir  Užsakovas  atsiskaito  su  Rangovu  arba  sutartis
nutraukiama įstatymu ar šioje sutartyje nustatytais atvejais. 

• Garantinis terminas



9.1.  Nustatomas  penkerių  metų  garantinis  terminas  visiems  Rangovo  atliktiems  darbams,
paslėptiems  elementams  –  dešimties  metų.  Sumontuotai  įrangai  suteikiama  ne  trumpesnė  kaip
dviejų  metų  garantija.  Garantiniai  terminai  pradedami  skaičiuoti  nuo priėmimo-perdavimo akto
pasirašymo dienos.
9.2. Visą garantinio termino laikotarpį Rangovas privalo per 20 (dvidešimt) darbo dienų pakeisti
kokybės  reikalavimų  neatitinkančią  Įrangą  į  tinkamos  kokybės,  atlyginti  Įrangos  trūkumų
pašalinimo išlaidas bei kompensuoti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius arba savo lėšomis atlikti
prekės garantinį remontą.
9.3.  Sutarties  9.2  punktas  neapriboja  Užsakovo  galimybių  naudotis  kitomis  teisės  aktuose
numatytomis teisėmis.

• Darbų priežiūra
10.1. Rangovas savo lėšomis organizuoja patikrinimus atliktų sutarties dalyko darbų apimčiai, bei
kokybei  nustatyti.  Užsakovas  savo  nuožiūra  ir  lėšomis  taip  pat  turi  teisę  rengti  šiame  punkte
nurodytus patikrinimus.
10.2. Rangovas suteikia visokeriopą pagalbą bei galimybę susipažinti su visais dokumentais, kurie
įgalina jį tinkamai patikrinti.
10.3. Užsakovas turi teisę kontroliuoti vykdomus darbus ir kaip Rangovo darbuotojai laikosi saugaus
darbo, gaisrinių ir sveikatos reikalavimų.  Neblaivūs darbuotojai nušalinami nuo darbo.

• Darbų atlikimas ir vykdymas
11.1. Visas reikalingas priemones, konstrukcijas ir kitas medžiagas (prekes) bei įrangą, įrengimus,
specialių darbų technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradėti, vykdyti bei užbaigti už
Sutarties kainą, tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo lėšomis, priemonėmis ir
rizika,  jeigu kitaip nenumatyta sutartyje.
11.2. Visi atliekami darbai, medžiagos ir montuojama technologinė įranga turi atitikti valstybinius
kokybės standartus ir normas, taip pat kitus taikomus reikalavimus.
11.3. Rangovas atsako už darbų ir priešgaisrinę saugą.

• Pranešimai
12.1. Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba
kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai Šaliai. Skubiais atvejais pranešimai gali būti perduodami faksu
arba elektroniniu paštu.
12.2. Šalys įsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus Šalių juridinių ir
pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.
12.3. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties šalis gauna laišką, elektroninio pašto
pranešimą arba faksą. 

• Nenugalima jėga
13.1.  Šalys  neatsako  už  savo  sutartinių  įsipareigojimų  neįvykdymą,  jeigu  šis  nevykdymas  yra
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  pasekmė.  Nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybės  suprantamos  taip,  kaip  jos  apibrėžtos  Lietuvos  Respublikos  Civilinio  kodekso  6.212
straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 
13.2.  Šalis,  kuri  dėl  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  negali  vykdyti  prisiimtų
įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti kitai
Šaliai. 
13.3. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte
nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.
13.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms,  Šalys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo įsiparei-
gojimų vykdymą.



• Sutarties priedai
Prie Sutarties pridedami ir laikomi neatskiriama jos dalimi šie dokumentai:

15.1 Sutarties priedas Nr1  -  lokalinė sąmata.

Patvirtindamos aukščiau išdėstytus punktus, Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir
tai  paliudydamos  bei  niekieno  neverčiamos  pasirašė  šią  Sutartį  aukščiau  nurodytą  dieną  dviem
egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią. Sutarties Šalys turi po vieną
šios Sutarties egzempliorių.

RANGOVAS 

UAB “Dinas”

Kviečių g. 38-11, LT-78386 Šiauliai
Įmonės kodas: 301060633
PVM kodas: LT100003422813
A.s. Nr. LT17 7044 0600 0611 2344
AB ”SEB bankas“
Tel. 8698 08836
zigmas@dinas.lt

Direktorius
Zigmas Petrošius

   ------------------------------------------
                (parašas)

UŽSAKOVAS

VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 
centras 
Šiauliai, Vilniaus g. 125
Įmonės kodas 145378272
PVM  kodas LT 
AB "Swedbank“
A.s. LT73 7300 0100 0240 6476  
tel.: 841 524 122
el. paštas: info@gerc.lt

Direktorė  
Inga Tamosinaitė

 ------------------------------------------
                (parašas)
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Priedas Nr. 1 
prie 2021 m. gegužės    d. sutarties 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas Techninė prekės charakteristika

1. Vėdinimo kondicionavimo
įrenginys

Kondicionierius, susidedantis iš vieno vidinio sieninio bloko
ir vieno išorinio bloko. 
Šaldymo galingumas (min./nom./max.) – 0,6/3,5/5,3 kW.
Šildymo galingumas (min./nom./max.) – 0,6/5,0/9,0 kW.
Elektros sąnaudos šaldymui  (min./nom./max.) – 
0,11/0,66/1,33 kW.
Elektros sąnaudos šildymui  (min./nom./max.) – 
0,10/1,00/2,53 kW
Nominalios šaldymo galios SEER – 9.
Nominalios šildymo galios SCOP – 5,73. 
Freonas R-32.
Su šviežaus lauko oro padavimu ir drėgmės kontrole.
Įrenginys perkamas su instaliavimo medžiagomis ir visais 
montavimo darbais.
Po instaliavimo darbų, būtina apmokyti  personalą naudotis
įrenginiu.

 

1 Kondicionierius, susidedantis iš vieno vidinio sieninio bloko ir vieno kompl. 1 2.612,50 € 2.612,50 €

išorinio bloko: Daikin FTXZ-35N + RXZ-35N

2 Išorinio bloko laikikliai kompl. 1 45,00 € 45,00 €

3 Variniai vamzdeliai 1/4” ir 3/8“ kompl. 1 28,50 € 28,50 €

4 Kondensato nuvedimo medžiagos, siurbliukas kompl. 1 118,75 € 118,75 €

5 Elektros medžiagos, loveliai kompl. 1 32,91 € 32,91 €

6 Amortizacinės gumos kompl. 1 8,80 € 8,80 €

7 Montažinės putos kompl. 1 6,05 € 6,05 €

8 Montavimo medžiagos kompl. 1 85,62 € 85,62 €

9 Montavimo darbai kompl. 1 540,51 € 540,51 €

Suma be PVM: 3.478,64 €

PVM 21%: 730,51 €

Suma su PVM: 4.209,15 €
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