
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:
1. Asfalto dangos duobių frezavimas, pjovimas, ardymas, naujo asfalto uždėjimas.

Pasiūlymo kaina:
Eil. 
Nr.

Darbo aprašymas Mato vnt. Preliminarus 
darbų kiekis

Kaina be 
PVM

1. Asfalto  dangos  duobių  frezavimas,
pjovimas, ardymas, asfalto uždėjimas

m2 110 2970,00

PVM 21 proc.: 623,70
Iš viso Eur su PVM: 3593,70

Viso Eur be PVM (žodžiais): du tūkstančiai septyni šimtai eurai, nulis centų.
Viso  Eur su  PVM  (žodžiais):  trys  tūkstančiai  penki  šimtai  devyniasdešimt  trys  eurai,
septyniasdešimt centų.
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MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „ASFALTO DANGOS DUOBIŲ REMONTO DARBŲ“
RANGOS SUTARTIS Nr.

Šiauliai 2022 m. gegužės 4 d.

STREKTĖ, UAB, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Arkadijaus
Chochlovo,  veikiančio  pagal įmonės nuostatus,  iš  vienos pusės,  ir  Viešoji  įstaiga Šiaulių ilgalaikio
gydymo  ir  geriatrijos  centras,  toliau  vadinamas  Užsakovu,  atstovaujamas  direktorės  Ingos
Tamosinaitės, veikiančios pagal Įstaigos įstatus – iš kitos pusės, toliau abu vadinami Šalimis, sudarėme
šią pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Rangovas pagal Užsakovo pareikalavimą įsipareigoja suremontuoti asfalto dangoje duobes,

o Užsakovas apmokėti už padarytus rangos darbus. 
1.2. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Techninėje specifikacijoje nurodyto darbų kiekio.
2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.Rangovas įsipareigoja:
2.1.1. Rangos darbus atlikti adresu: Vilniaus g. 125, Šiauliai, VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir

geriatrijos centras. 
2.1.2. Rangovas darbus vykdo turėdamas fizinių išteklių ir tarpą tarp pagrindinių darbų. 
2.1.3. Darbams atlikti Rangovas naudoja savo mechanizmus, darbo jėgą ir medžiagas, už kurių

kokybę prisiima atsakomybę.
2.1.4.  Rangovas  dirbdamas  objekte  visapusiškai  atsako  už  darbų  saugą,  aplinkosaugą  ir

priešgaisrinę apsaugą.
2.2.Užsakovas įsipareigoja:
2.2.1. Už faktiškai atliktų darbų kiekį Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui pagal abiejų

šalių pasirašytą “Atliktų darbų aktą” ir pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą  per 30 kalendorinių dienų. 
3. SUTARTIES KAINA
3.1. Maksimali šios sutarties kaina yra 3593,70 Eur su PVM (trys tūkstančiai penki šimtai devy-

niasdešimt trys Eur 70 cnt), kaina be PVM 2970,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt
Eur 00 cnt). 

4. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
4.1. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui pagal abiejų šalių pasirašytą “Atliktų darbų

aktą” ir pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą  per 30 kalendorinių dienų.
4.2.  Pagal  pateiktą  lokalinę  sąmatą  įkainiai  nebus  perskaičiuojamos,  išskyrus  PVM  tarifo

pasikeitimą. Jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM tarifas (padidėja arba sumažėja),
teikiamų rangos darbų įkainiai atitinkamai didinamos arba mažinamos tiek, kiek pasikeis PVM tarifo
dydis.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1.  Sutartis  įsigalioja  nuo  jos  pasirašymo  dienos  ir  galioja  iki  Šalys įvykdys  visus  su  ja

susijusius įsipareigojimus. Rangos darbai pradedami 2022 m. birželio 1 d. ir baigiami 2022 birželio 30
d.



5.2. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai ar be pagrindo
nutraukia  šią  Sutartį,  Rangovas  moka Užsakovui  baudą,  kurios  dydis  sudaro  10  (dešimt)  procentų
bendros Sutarties kainos. Rangovo mokėtina bauda gali būti išskaičiuojama iš Užsakovo priklausančių
mokėjimų Rangovui už suteiktus Rangos darbus.

5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai iš anksto prieš 10 (dešimt) dienų raštu įspėjęs Rangovą
nutraukti Sutartį, jei Rangovas nepagrįstai didina Sutartyje nurodytų darbų įkainius arba vengia vykdyti
(netinkamai vykdo ar nevykdo) kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje. 

5.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties
sąlygas, kurias pakeitus nebus pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas. 

5.5.  Ginčai,  kilę  dėl  šios  Sutarties  vykdymo,  sprendžiami  Šalių  susitarimu,  o  nepavykus jų
išspręsti  per  10  (dešimt)  dienų  nuo  pretenzijos  pateikimo  dienos  –  LR  įstatymų  numatyta  tvarka
kreipiantis su ieškiniu į teismą.

5.6.  Sutartis  sudaroma  ir  pasirašoma  lietuvių  kalba,  dviem  egzemplioriais,  po  1  (vieną)
kiekvienai iš Šalių pridedant Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą.
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