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2016 m. lapkridio men. 28 d.

Mes, UAB ,TNORGAUDA", pagal Lietuvos Respublikos istatymus isteigtas ir juridiniq asmenq

registre lregistruotas juridinis asmuo, kurios rekvizitai nurodyi Sios Sutarties pabaigoje,

atstovaujama direktores Ingos Dilienes, veikiandio(s) pagal imones istatus (toliau-VYKDYTOJAS)

ir Akmen$s r. Ventos gimnazija, kurios rekvizitai nurodyi Sios Sutarties pabaigoje, atstovaujama

direktoriaus Voldemaro KuodZio, veikiandio pagal istaigos nuostatus (toliau - UZSAKOVAS),

susitar€me ir sudareme 5i4 apsaugines signalizacijos, gaisro signalizacijos bei vaizdo stebejimo

sistemq irengimo istaigos pataipose, esandiose Ventos g. i3, Venta, Akmenes r. bei Ventos g. 32B,

Venta, Akmenes r., darbq sutarti (toliau-SUTARTIS)"

1. Sutarties objektas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis s4lygomis, terminais bei tvarka VYKDYTOJAS savo jegornis

ir rizika, udr"*u Ventos g. 13, Venta, Akmenes r. bei Ventos g. 32B, Venta, Akmenes r.

(SUTARTiES OBJEKTAS), isipareigoja atlikti apsaugines signalizacijos, gaisro

signalizacijos bei vwzdo stebejimo sistemq irengimo darbus (toliau - DARBAI) ir
perduoti IiAneg rczultatq UZSaKOVUI Sioje SUTARTYJE nustatytomis s4lygomis,

ierminais ir tvarka. Darbai ir jq kiekiai pateikiami Sios SUTARTIES prieduose

,,TECHNINE SPECIFIKACIJA" iT darbq s4matose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 bei

Nr. 6, kurios yra neatskiriamo Sios SUTARTIES dalys'

1.2. ULSAKOVAS isipareigoja atliktus DARBUS priimti ir ut juos sumoketi Sioje

SUTARTYJE nustatytomis s4lygomis, terminais ir tvarka'

, Sutarties kaina
2.1. Sutarties kainq sudaro ZZ 498,56 PVM Eur su PVM (dvide5imt du tflkstandiai keturi

Simtai deryniasde5imt aituoni eurai 56 ct.). I5 jq: Apsaugines signalizacijos sistemos

irengimo gimnazijos patalpose darbai - fiA}j8 Eur; Gaisro signalizacijos sistemos

i..ttgl*o gi*nuri3or-pataipose darbai - 4631,08 Eur; Vaizdo stebejimo sistemos

ir"rgi*" glmnazijos putulpor. darbai -3713,16 Eur; Apsaugines signalizacijos sistemos

ir."gi*o Itimot yt tinio ugdyrno skyriaus ,,BerZelis" patalpose darbai - 3029,10 Eur;

Gaisro signalizacijos sistemos irengimo ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,RerZelis'o

patalpose tarbai - 3092,57 Eur; Vaizdo stebejimo sistemos irengimo ikimokyklinio

ugdymo skyriaus,,Betielis" pataipose darbai - 21 29,87 Ew'
2.2. Sutarties gutlo.li*o laikotarpiu pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojandiam PVM

tarifui, taikomas atsiskaityrno uZ ilarbus dien4 galiojantis FVM tarifas.

2.3. I SUTARTIES kaina ieina darbo jegos, mechanizmrl kaina, mokesdiai, transportavimo

i3laidos. Atsiradus papildomoms i5laidoms, n€numaftoms SUTARTIES 1.1. punkte,

Salys pasirado laisvos formos SUTARTIES pried4, kuriame nurodomi papildomi darbai,

medZiagos, jrl kiekiai, kainos, darbq atlikimo ir apmokejimo uZ juos terminai.

" SaHq teisOs ir Pareigos

3.1. UZSAKOVAS turi teisq:

3.1.1. Tikrinti atliekamq DARBU atlikirno eig?, kieki ir kokybg.

3.1.2. Teikti motyvuotus,
tobulinimo.



3.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

3.2.1. Priimti i5 VYKDYTOJO tinkamai atliktus DARBUS"

3.2.2. Sumoketi VYKDYTOJUI uZ tinkamai atliktus bei priimtus DARBUS SUTARTYJE

numatYtais terminais ir tvarka.

3.2.3. UZtikrinti VYKDYTOJUI netrukdom4 priejim4 prie DARBI/ vykdymo vietos' pateikti

proj ekting dokumentacij 4.

3.2.4. skirti vyKDyToJUI patalpas medziagoms, darbo inventoriui sandeliuoti bei uZtikrinti

jq saugum4.

3.2.5. UZtikrinti, kad per vis4 DARBI/ vykdymo laikotarpi VYKDY]OJO darbuotojai galetq

nevarZomai pu,ir.ti i AarUq attit<irno viet4 nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Esant poreikiui,

suderinus sulstaigos administracija, ir kitu sutartyje nenurodytu laiku'

3.2.6. Pasira5ius SUTARTI, nuo DARBI/ pradZios iki jq pabaigos, 9*bq organizavimui'

ivykdytt+ darbq aktq, prekiq, medZiagq, ir.engimg pllgT]-:-perdavimo aktq

pasira5ymui ir SUTARTIES vykdyrno kontrolei UZSAKOVAS skiria atsaking4

asmeni.

3.3. VYKDYTOJAS turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos

Respubliko s istatymuo se numatytomis vYKDYTO JO teisemis.

3.3.2 SUTARTYJE numatytq DARBV atlikimui samdyti subrangovus pries tai suderinus

ra5ti5kai su uZS-qrOVU.

3.3.3 Keisti UZSAfOVO patvirtintus techninius sprendimus gavus UZSAKOVO ra5tiSk4

Sutikim4 ir vykdytojo prievole patvirtinti visus pakeitimus su visomis reikalingomis

instancijomis.

'YKDYT.JAS 
isipareigoja' 

.' :xt.^: ^+liv+i rrlhq -sAKovuI visus
3.3.2. Nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZ

SUTARTYJE nurodytus oangus ir istaisyi defeltus, nustatytus iki darbq perdavimo

UZSAKOVUI ir (ar) per garantini laikotarpi'

3.3.3.VYKDYTOJASvykdydamasdarbus'neturiteisesvykdl.tijokirlpapildomqdarbq
objekte, susijusiq su sutartimi numatytais darbais'

3.3.4. DARBUS atlikti vadovaujantis projektine dokumentacija 0ei tokia pateikiama)'

statybos.techniniu reglamentu i1 iit+ teises aktq, reglamentuojandiq statybos veikl4

(normq, taisykliq) reikalavimais'

3.3.5. Savo kompetencijos ribose informuoti uZsarov'4 apie pastebetas klaidas'

netikslumus arba defektus uZsarovo pateiktoje projektineje dokumentacijoje bei

teikti si8lYmus jiems iSvengti'

3.3.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV,{ apieqtl_iktq DARBI/ etapus bei apie atliktq

DARBU priemimo-perdavimo dat* bei patlit<ti UZSAKOVUI atliktq DARBU aktus'

3.3.7. Vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujandius SUTARTIES nuostatoms rastiskus

UZSAKOVO nurodYmus.

3.3.8. VYKDYTOJAS atsako uz saugr4 DARBU vykdym4 objekte'



4. Darbq atlikimas ir Perdavimas

4.1. VyKDyTOJAS privalo r,ykdyti DARBUS SUTARTIES OBJEKTE,laikydamasis Sios

SUTARTIES, Lietuvos Respublikos istatymq ir kitrtr norminiq aktq nuostatq.

4.2. DARBAI laikomi baigtais, kai VYKDYTOJAS galutiniu atliktq DARBQ aktu

perduoda DARBUS, o UZSAKOVAS juos priima'

4.3. Galutinis DARBV perdavimas atliekamas visi3kai uZbaigus Sutarties 1.1 punkte

numatltus DARBUS.

4.4 Jei UZS6TOVAS turi pretenzijq del atliktq DARBV kokybes, tai jos turi buti pateiktos

vyKDyTOJUI raStu ne v6liau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atliktq DARBQ akto

gavimo dienos, o VYKDYTOJAS privalo pasaiinti defektus per Saliq sutart4 termtn4'

VyKDyTOJUI negarus per minet4 tennin4 ra3ti5kq pretenzijq, DARBAI laikomi tinkamai atlikti

bei priimti ir VYKDYTOJAS israso UZSAKOVUI s4skait4 apmokejimui.

5. Sutarties DARBV atlikimo terminai ir apmokejimas ui darbus

5.1. VYKDYTOJAS turi atlikti DARBUS laikydamasis Sirlterminq:

Darbq pradlia - 2{J76-L2-05 ; sistemq irengimo darbq pabaiga - 2016'12'3L'

5.2. Apmokejimas:
5.2.1. UZSAKOVAS su RANGOVU atsiskaito tokia tvarka:

,.r.t. uziarovAS uZ vyKDyroJo atliktus darbus apmckes VYKDYTOJUI pateikus PVM

s4skait4 fakturq per 10 kalendoriniq dienq.

5.3. UZ sutartyje nurod;,tq darbq atlikimo terminq nesilaikym4 VYKDYTOJAS moka

UZSAfOVUI0,0; %delspinigius, skaidiuoj'amus nuo veluojamil atlikti darbq kainos, uZ kiekvien4

uZdelst4 darbo dien4.

5.4 Ur, SUTARTYJE nurodytq mokejimq terminq nesilaikym4 UZSAKOVAS moka

VYKDYTOJUI 0,02 o/o neapmoketos sumos iyaiio delspinigius, uZ kiekvien4 uZdelst4 apmoketi

dien4.

5.5. UZSAKOVAS atlygina visas pagristas ir protingas iSlaidas, susijusias su SUTARTIES kainos,

netesybq i5ie5kojimu. iskaitant VYKDYTOJO i5laidas teisininkq (advokatq) darbui

apmoketi.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. SUTARTIS isigalioja po jos pasira5ymo ir pasibaigia j4 tinkamai irykdZius.

6.2. Sios SUTARTIES rykdymui ir ai5kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

6.3. Su SUTARTIMI susijE gindai, kuriq nepavyksta i5sprgsti derybq keliu, sprendZiami teisme

pagal UAB ,NOnCALna'n, buveines viet4, vadovaujantis Lietuvos R.espublikos istatymais.

6.4. SUTARTIS sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviq kalba, po vien4 kiekvienai Saliai' Abu

SUTARTIES egzemplioriai yra vienodos teisines galios'

6.5. SUTARTIES pasirasymo metu pTie.SUTARTIES pridedamas priedas kuris yra neatskiriama

Sutarties dalis: priedas Nr.1 ,, Darbq atlikimo ikainiai ir preliminarfls kiekiai".

Saliq rekvizitai ir paraSai:

VYKDYTOJAS
UAB.NORGAUDA"

uZs,q.rovEs
Akmenes r. Ventos gimnaztla

[m. kodas: 190448680



Adresas: Ventos g. 13, Venta, Akmenes r.

Tel. (8 425)39221
el/pa5tas : ventos-vm@ amene. lt

PVM kodas LT6808661 13

Adresas: Statybininkq g. 1, Pakruojis

telefonas 8 421 6001, mob. 8 615 42419

el.pa5tas : norgauda@gmail.com
tinklalapis www. nor gauda. lt

Inga Dtliend

"Kii*8,,?r'Amfiili,
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