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Kodėl sutarčių vykdymas?1.
Svarbu, nes:

 Mums svarbu gauti
rezultatą

 Mums svarbu, kad sutartys
būtų vykdomos sklandžiai
ir laiku

 Mums rūpi mūsų
partneriai ir sklandūs bei
konstruktyvūs santykiai
sutarties vykdymo metu

 Suprantame, kad
įstatymai riboja, kartais
apsunkina
bendradarbiavimą, bet
tuo pačiu nustato visiems
vienodas taisykles, kurias
interpretuojant vienodai,
galime pasiekti rezultatų.



Sutartis – iki jos sudarymo 2.

 Prekių pristatymo / paslaugų
suteikimo/ darbų atlikimo terminai

 Kainos perskaičiavimo sąlygos

 Civilinės atsakomybės ribojimo
sąlygos

 Sutarties įvykdymo užtikrinimo
reikalavimai

 Asmens duomenų tvarkymo
susitarimo sąlygos

 Sutartyje numatyti sutarties
keitimo atvejai ir sąlygos dėl
papildomų specialistų, ūkio
subjektų ar subtiekėjų papildomo
įtraukimo ar pakeitimo



Kodėl nuo laimėtojo nustatymo iki sutarties 
sudarymo kaip nuo mėnulio iki atgal?

3.

 Sutarties atidėjimo terminas

 Duomenų valdytojo sutikimas
pasitelkti duomenų tvarkytoją ~ 5
d.d.

 LRV komisijos išvados gavimo
terminas ~10 d.d.

 Reikalingas RC Valdybos pritarimas
sandoriams virš 400 k eur be PVM



Sutartis įpareigoja

 Sutarties įvykdymo užtikrinimo
sąlygos

 Prieigų prie sistemų suteikimo bei
patikros procesai užtrunka

 Sutarčių keitimas dėl papildomų
specialistų pakeitimo

 Sutarčių keitimas dėl papildomų
specialistų, subtiekėjų įtraukimo į
sutarties vykdymą ar jų pakeitimo
atvejai

 Sutarčių keitimas atgal (VPT:
pakeitimai atgal negalioja)

4.



Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos

5.1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Sutarties pasirašymo dienos Sutarties prievolių
įvykdymo užtikrinimui privalo pateikti Lietuvos Respublikoje
ar užsienio valstybėje registruoto banko ar kitos kredito
įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo
užtikrinimo garantiją, draudimo bendrovės išduotą
laidavimo draudimo raštą, arba Tiekėjo išduotą
garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko
sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso sąlygų (27) priede
pateiktą formą (toliau – Sutarties įvykdymo
užtikrinimas). Ši banko ar kitos kredito įstaigos išduota
Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija, laidavimo
draudimo raštas arba Tiekėjo garantija turi galioti visą
Sutarties galiojimo terminą ir ne trumpiau kaip 1 (vieną)
mėnesį po Sutarties galiojimo termino pabaigos.

5.



Sutarčių keitimas atgal

Atkreipiame dėmesį, kad:

 Sutarties galiojimo
terminas ir paslaugų
suteikimo terminas ne
tapačios sąvokos

 Paslaugų teikimo
terminas gali būti
pratęstas, jeigu yra VPĮ 89
str. numatytos aplinkybės
ir jis nėra pasibaigęs;

 Sutarčių pakeitimai atgal -
negalioja

6.



Prieigų prie sistemų suteikimo bei patikros procesai 

 Taikoma patikros
procedūra tiekėjo
darbuotojui prasideda
nuo sutikimo būti
tikrinamam

 Svarbu suprasti, kad
patikra taikoma įstatymo
pagrindu

 Tiekėjui laimėjus konkursą
jo darbuotojui, kuris
vykdys sutartį reikės
pristatyti 3 pažymas

7.



Sutarčių keitimas dėl papildomų specialistų, 
subtiekėjų įtraukimo į sutarties vykdymą ar jų 
pakeitimo atvejai 

 Keitimai ir papildymai – leidžiami

 Specialistų – tiek, kiek tiekėjo
manymu, reikalinga, kad sutartis
būtų tinkamai įvykdyta

 Pirmasis asmuo į kurį kreiptis
sužinojus naujas aplinkybes –
atsakingas už sutartį RC
darbuotojas

 Tiekėjo pareiga nuo aplinkybių
sužinojimo apie ja per 3 d.d.
pranešti RC

 Nedelsti ir rengti prašymą RC,
pridedant reikalingus dokumentus

8.



Subtiekėjų, ūkio subjektų ir specialistų keitimo ar 
papildymo reikalavimai

9.

Subtiekėjas Ūkio subjektas Specialistas

Keitimas nauju (Pašalinimo 
pagrindai (PP))

Netikrinami (išskyrus 
atvejus, kai pirkimas susijęs 

su NAC)
Tikrinami PP

Netikrinami (išskyrus 
atvejus, kai pirkimas 

susijęs su NAC)

Keitimas nauju (kvalifikacijos 
reikalavimai)

Netikrinami Tikrinami Tikrinami

Papildymas (Pašalinimo 
pagrindai)

Netikrinami (išskyrus 
atvejus, kai pirkimas susijęs 

su NAC)
Netikrinami Netikrinami

Papildymas (kvalifikacijos 
reikalavimai)

Netikrinami Netikrinami Netikrinami

Keitimo / papildymo sąlygos
Pagrįstas prašymas, PP (jei

Pirkime buvo tikrinami 
subtiekėjai)

Pagrįstas prašymas, 
PP ir kvalifikacijos 
reikalavimai (dėl 

kurių buvo 
pasitelkiamas ūkio 

subjektas

Pagrįstas prašymas,
keitimo atveju 

kvalifikacijos reikalavimų 
atitikimas, subtiekėjo PP 

(jei subtiekėjai buvo 
tikrinami pirkime)



Asmens duomenų tvarkymo susitarimas – Sutarties 
dalis 

 Tikslas - bendradarbiavimas, siekiant apsaugoti
duomenų subjektų teises, mažinti konkrečią asmens
duomenų apsaugos riziką ir užtikrinti Duomenų
valdytojo ir Duomenų tvarkytojo santykių bei
atitinkamų teisių ir pareigų aiškumą.

Aktyvios tiekėjo (duomenų tvarkytojo) prievolės:

 Laikytis konfidencialumo

 Informuoti RC apie numatomus pakeitimus,
susijusius su pagalbinių duomenų tvarkytojų
pasitelkimu ar pakeitimu

10.
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