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PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS. 

BENDROJI DALIS. 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šią Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) 

sudaro bendroji dalis ir specialioji dalis (toliau – 

Bendroji dalis ir Specialioji dalis). Bendroji dalis 

nustato bendrąsias Paslaugų teikimo sąlygas, o 

Specialioji dalis nustato individualias ir kitas 

Paslaugų teikimo sąlygas. 

1.2. Tarp Bendrosios dalies ir Specialiosios dalies esant 

prieštaravimų ar neatitikimų, taikomos Specialiosios 

dalies nuostatos. 

2. Sutarties dalykas

2.1. Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja atlikti pagal 

šios Sutarties Specialiojoje dalyje patvirtintą formą ir 

/ ar sudarytuose atskiruose prieduose prie šios 

Sutarties nurodytas paslaugas (toliau – Paslaugos) 

bei perduoti Paslaugos teikimo rezultatą Užsakovui 

ar jo įgaliotam asmeniui ir vykdyti kitus šia 

Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o Užsakovas 

įsipareigoja atsiskaityti su Vykdytoju už tinkamai 

atliktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis bei tvarka. 

3. Šalių įsipareigojimai

3.1. Vykdytojo įsipareigojimai: 

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, suteikti Sutartyje 

numatytas Paslaugas ir atlikti kitus 

įsipareigojimus, numatytus Sutartyje; 

3.1.2. tinkamai atlikti Paslaugas, pagal su Užsakovu 

suderintus reikalavimus; 

3.1.3. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet 

kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti 

Vykdytojui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais 

terminais; 

3.1.4. Sutartyje numatytas Paslaugas atlikti per Sutartyje 

numatytą terminą; 

3.1.5. jeigu Užsakovui pateikiamas bandomasis 

Paslaugos teikimo rezultato pavyzdys ir 

Užsakovas pateikia pagrįstas pastabas dėl kokybės 

neatitikimo Šalių suderintoms techninėms 

sąlygoms, Vykdytojas privalo į šias  pastabas 

atsižvelgti. 

3.2. Užsakovo įsipareigojimai: 

3.2.1. suteikti Vykdytojui visą jam reikalingą informaciją, 

taip pat atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus 

tam, kad Vykdytojas galėtų tinkamai suteikti 

Paslaugas, bei užtikrinti, kad visa suteikta 

informacija yra teisinga, tiksli ir išsami, o veiksmai 

atlikti tinkamai ir laiku; 

3.2.2. priimti suderintu laiku Vykdytojo pristatytą 

Paslaugos teikimo rezultatą; 

3.2.3. priėmimo metu patikrinti perduodamą Paslaugos 

teikimo rezultatą ir po patikrinimo pasirašyti 

priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovui pasirašius 

prekių priėmimo – perdavimo aktą, laikoma, kad 

jis pretenzijų dėl Paslaugos teikimo rezultato 

kokybės neturi; 

3.2.4. atsiskaityti su Vykdytoju Sutartyje nurodyta tvarka 

bei sąlygomis; 

3.2.5. jeigu Užsakovui pateikiamas bandomasis 

Paslaugos teikimo rezultato pavyzdys ir/ar 

elektroninis proof‘as, Užsakovas ne vėliau kaip per 

2 darbo dienas privalo jį įvertinti ir raštu pateikti 

Vykdytojui pastabas dėl kokybės arba patvirtinti 

kaip tinkamą. Užsakovui per nustatytą terminą 

nepateikus raštiškų pastabų, laikoma, kad pateikto 

pavyzdžio kokybė Užsakovui yra tinkama; 

3.2.6. jei Sutarties vykdymo metu Užsakovas nori 

pakeisti Paslaugos teikimo rezultato technines 

specifikacijas arba atlikimo terminą, tai jis privalo 

suderinti su Vykdytoju pasirašant atskirą 

susitarimą prie Sutarties; 

3.2.7. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, 

numatytus Sutartyje. 

4. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

4.1. Sutarties kainą Šalys nustato Sutarties Specialiojoje 

dalyje.  

4.2. Užsakovas už teikiamas Paslaugas su Vykdytoju 

atsiskaito pagal Vykdytojo pateikiamą PVM sąskaitą 

– faktūrą, kurią Vykdytojas turi teisę pateikti Šalių

atstovams patvirtinus suteiktų Paslaugų priėmimo – 

perdavimo aktą. Pagal pateiktą PVM sąskaitą – 

faktūrą Užsakovas atsiskaito ne vėliau kaip per ... 
dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

4.3. Sutarties pagrindu mokėtinos sumos yra 

sumokamos mokėjimo pavedimu, pervedant jas į 

Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą banke. Pinigų 

sumokėjimo diena yra Užsakovo atlikto mokėjimo 

pavedimo diena. 

5. Paslaugos teikimo rezultato perdavimas
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5.1. Paslaugos teikimo rezultatas pristatomas ir 

perduodamas Užsakovui jo Specialiojoje dalyje 

nurodytu adresu. 

5.2. Visas suteiktas Paslaugas Vykdytojas perduoda, o 

Užsakovas priima Šalių atstovams pasirašant 

Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą. Minėtame 

akte Užsakovas turi teisę nurodyti teiktų Paslaugų 

trūkumus bei terminus nustatytiems trūkumams 

pašalinti. 

5.3. Užsakovui Paslaugų priėmimo – perdavimo akte 

nustačius pastabas dėl Paslaugų teikimo rezultato 

trūkumų, Vykdytojas turi teisę pagrįstai nesutikti su 

Paslaugų priėmimo – perdavimo akte Užsakovo 

atstovo nustatytais Paslaugų teikimo rezultato 

trūkumais ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas 

nuo Paslaugų trūkumų fiksavimo dienos pateikti 

nesutikimą pagrindžiančius įrodymus. Jų 

nepateikus, laikoma, jog Vykdytojo nesutikimas dėl 

nustatytų Paslaugų trūkumų yra nepagrįstas. 

5.4. Šalys susitaria, kad Vykdytojas atsako už Paslaugų 

teikimo rezultato trūkumus, jeigu Užsakovas įrodo, 

kad trūkumai atsirado iki Paslaugų teikimo 

rezultato perdavimo arba dėl iki Paslaugų teikimo 

rezultato perdavimo atsiradusių priežasčių, už 

kurias atsako Vykdytojas. 

6. Šalių atsakomybė

6.1. 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. 

6.2. Užsakovui neatlikus apmokėjimo nustatytais 

terminais, Vykdytojo reikalavimu, Užsakovas 

privalo sumokėti Vykdytojui už kiekvieną uždelstą 

dieną 0,02% delspinigių nuo uždelstos sumokėti 

sumos. 

6.3. Jei Vykdytojas dėl savo kaltės nepristato Paslaugos 

teikimo rezultato nustatytu terminu, jis moka 30 

EUR baudą. 

6.4. Tuo atveju, jei Užsakovas atsisako patvirtintos 

Paslaugos jos rezultato kūrimo etape arba 

nepagrįstai nutraukia Sutartį, Užsakovas privalo 

sumokėti Vykdytojui 15 % dydžio vienkartinę 

baudą, skaičiuojamą nuo Sutarties kainos. 

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu Užsakovas nori pakeisti 

Paslaugos teikimo rezultato technines specifikacijas 

arba atlikimo terminą, ir tam yra gautas rašytinis 

Vykdytojo pritarimas, Vykdytojas turi teisę taip pat 

pakeisti Sutarties kainą. Tuo atveju, jeigu Vykdytojas 

nesutinka pakeisti Paslaugos teikimo rezultato 

technines specifikacijas arba atlikimo terminą arba 

Užsakovas nesutinka su padidinta Sutarties kaina, 

Sutartis vykdoma ir Paslaugos teikiamos taip, kaip 

prieš tai buvo Šalių suderinta.  

6.6. Vykdytojas nėra atsakingas už Paslaugos teikimo 

rezultato kokybės pablogėjimą, jei Užsakovas ar 

asmenys, kuriems Vykdytojas perdavė Paslaugos 

teikimo rezultatą, jį naudojo ne tiems tikslams, 

kuriems yra paprastai naudojami, nesilaikė 

instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė 

gaminių transportavimo, laikymo, naudojimo ar 

sandėliavimo taisykles.  

6.7. Nė viena iš Šalių neatsako už dalinį ar pilną 

prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodys, 

kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos 

aplinkybių. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos 

jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, 

privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų 

nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos, 

raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Jeigu nenugalimos 

jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip vieną mėnesį, 

Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. 

Nenugalimos jėgos aplinkybės laikomos aplinkybės, 

nurodytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

7. Sutarties įsigaliojimas, pakeitimas ir pasibaigimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir 

galioja iki visų Šalių įsipareigojimų pagal ją 

įvykdymo dienos. 

7.2. Sutartis ar jos sąlygos gali būti pakeistos arba 

papildytos tik Šalių tarpusavio susitarimu, 

įforminant tai raštu ir patvirtinant tai įgaliotų Šalių 

atstovų parašais. 

7.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 

7.4. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį, jeigu kita šalis nevykdo savo įsipareigojimų 

arba vykdo juos netinkamai, prieš 15 dienų raštu 

pranešus apie tai kitai Šaliai. 

7.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį  

ir nesant Vykdytojo kaltei, nepaisydamas to, kad 

Vykdytojas jau pradėjo Sutartį vykdyti. Šiuo atveju 

Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, 

proporcingą atliktiems darbams ir atlyginti kitas 

protingas išlaidas, kurias Vykdytojas, norėdamas 
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įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties 

nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento. 

7.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo 

tarpusavio įsipareigojimų, atsiradusių pasirašius šią 

Sutartį, visiško įvykdymo. Sutarties Šalis, dėl kurios 

kaltės buvo nutraukta Sutartis, kompensuoja kitai 

Sutarties Šaliai žalą, patirtą dėl Sutarties 

nutraukimo. 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai 

bus daromi raštu ir tinkamai pasirašomi Šalių 

įgaliotų atstovų. 

8.2. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti 

ar anuliuojama, likusios Sutarties dalys lieka galioti. 

8.3. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis 

konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar 

kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios 

komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su 

kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios 

Sutarties pagrindu. Šalys privalo užtikrinti iš 

Sutarties vykdymo metu gautos ir su jos vykdymu 

susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. 

8.4. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai 

Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims ar jų atstovams 

pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku, faksu ar 

elektroniniu paštu, adresais, nurodytais šioje 

Sutartyje. 

8.5. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami 

derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

8.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią 

turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną 

kiekvienai iš Šalių. Visi Sutarties pakeitimai, 

papildymai, priedai, susitarimai prie Sutarties yra 

neatskiriama Sutarties dalis. 
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