
 PATVIRTINTA 

Molėtų kultūros centro direktoriaus  

2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. TV-3 

 

 

 

MOLĖTŲ KULTŪROS CENTRO VARDU SUDAROMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

SUTARČIŲ RENGIMO, VYKDYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

1.  Molėtų kultūros centro (toliau apraše – Centro) vardu sudaromų viešųjų pirkimų 

sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja viešojo 

pirkimo sutarčių (jos papildymų, pakeitimų, susitarimų prie sutarties, informacijos apie nutraukimą 

ir kt.) sudarymą, derinimą, vykdymo kontrolę. 

2.  Tvarka parengta ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Molėtų kultūros centro viešųjų pirkimų 

organizavimo taisyklėmis, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

II. SUTARČIŲ RENGIMAS 

3.    Centro direktoriaus įsakymu sudaryta pirkimui atlikti viešųjų pirkimų komisija, bei 

viešųjų pirkimų organizatorius atlieka prekių, paslaugų ar darbų pirkimą Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo,  Molėtų kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse 

nustatyta tvarka. 

4.   Atlikus viešojo pirkimo procedūras, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo 

viešojo pirkimo laimėtojo nustatymo, viešųjų pirkimų organizatorius inicijuoja viešojo pirkimo 

sutarties (toliau apraše – Sutartis, pavyzdinė forma  pridedama) projekto rengimą. 

5.   Už Sutarties projekto parengimą atlikus viešojo pirkimo procedūras, Sutarties 

projekto derinimą, galutinio Sutarties varianto parengimą ir derinimą, Sutarties atitikimą 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams ir šiame įstatyme, 

poįstatyminiuose teisės aktuose reglamentuotam sutarties turiniui, Sutarties sąlygų atitikimą 

viešųjų pirkimų sąlygoms,  atsako Sutarties rengėjas - viešųjų pirkimų organizatorius. 

6.   Parengtą viešojo pirkimo Sutarties projektą viešųjų pirkimų organizatorius teikia 

derinti Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. 

7.  Suderintas Sutarties projektas  derinamas su kita Sutarties šalimi. 

8.  Suderintą su kita Sutarties šalimi viešojo pirkimo Sutarties galutinį variantą Sutarties 

rengėjas - viešųjų pirkimų organizatorius  pateikia pasirašymui Centro direktoriui ar jo įgaliotam 

asmeniui ir kitai Sutarties šaliai. 



9. Sutartyje privalo būti Sutartį pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas ir 

įstaigos antspaudas. Pasirašoma ant visų sutarties lapų. 

10. Taisymai ir braukymai Sutartyje neleidžiami. 

11.   Keičiant, nutraukiant, papildant Sutartis arba rengiant Sutarties priedus atliekamas 

derinimas šio tvarkos aprašo 4, 5, 6, 7, 8 punktuose numatyta tvarka. 

12.  Centro viešojo pirkimo Sutartys rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, 

poįstatyminiuose teisės aktuose reglamentuotam sutarties turiniui.  

13.  Už Sutarties (galutinio suderinto varianto) atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo reikalavimams ir šiame įstatyme, poįstatyminiuose teisės aktuose 

reglamentuotam Sutarties turiniui atsako Centro direktorius. 

14.  Sudaromoms viešojo pirkimo Sutartims nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metų nuo 

Sutarties sudarymo prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis, išskyrus 

pagrįstus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. 

 

III.  SUTARČIŲ REGISTRAVIMAS, INFORMAVIMAS APIE PASIRAŠYTAS 

SUTARTIS 

15. Pasirašytos Sutartys (jų papildymai, pakeitimai, susitarimai prie Sutarties) gavimo 

dieną registruojamos Sutarčių registre ir saugomos pagal Centro direktoriaus kiekvienais metais 

tvirtinamą Molėtų kultūros centro dokumentacijos planą vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.   

16.  Viešųjų pirkimų organizatorius atsako už viešojo pirkimo Sutarties, pakeistų, 

papildytų sąlygų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 

 

IV.  SUTARČIŲ VYKDYMO KONTROLĖ 

17. Viešojo pirkimo Sutarties sąlygų atitikimą viešųjų pirkimų sąlygoms, Sutarties 

parengimą, derinimą, procedūrų laikymosi atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimams, Sutarties (pakeitimų, papildymų)  paskelbimą Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje, Sutarčių priežiūros vykdymą, sąskaitų pateikimą informacinės 

sistemos „e-sąskaita“ priemonėmis, atsiskaitymų su rangovais, teikėjais, tiekėjais vykdymą pagal 

Sutartyje numatytas sąlygas   kontroliuoja Centro direktorius. 

18. Centro buhalterinę apskaitą  vykdantis juridinis asmuo: 



18.1. atlieka atsiskaitymus su tiekėjais, rangovais, teikėjais pagal pateiktas sąskaitas 

faktūras ir atsako už Sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą, kad 

atsiskaitymai vyktu numatyta tvarka ir terminais; 

18.2.  atlieka sutarties vykdymo priežiūrą: atsako už tai, kad informacija pateikta tiekėjų, 

teikėjų, rangovų išrašytose sąskaitose faktūrose ar kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose 

atitiktų sutarties sąlygas; 

18.3. vykdo finansų kontrolės funkciją. 

19.   Viešųjų pirkimų organizatorius: 

19.1. atlieka ir atsako už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo priežiūrą, kad 

pasirašytos Sutarties sąlygos būtų vykdomos numatyta tvarka ir terminais; 

19.2. tikrina ir atsako, kad Sutartyje tiekėjų, rangovų, teikėjų pateiktose sąskaitose 

faktūrose (kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose) informacija  atitiktų Sutartyje 

numatytas sąlygas. 

19.3. inicijuoja siūlymus dėl Sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo. 

20.   Viešojo pirkimo Sutarties nutraukimo atveju viešųjų pirkimų organizatorius pateikia  

Centro direktoriui nutraukimą pagrindžiančius dokumentus. 

21.   Centro direktorius priima galutinį sprendimą dėl viešojo pirkimo Sutarties 

nutraukimo. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22.   Tvarkos apraše išdėstytų reikalavimų privaloma laikytis rengiant, derinant, keičiant, 

papildant Sutartis, pasirašant Sutarčių priedus, susitarimus. 

23.   Šalių nepasirašytą ir nepatvirtintą Sutartį, Sutarties pakeitimus, papildymus perduoti 

vykdymui draudžiama.  

24.   Šios Tvarkos pažeidimas dėl darbuotojo kaltės laikomas darbo drausmės pažeidimu 

ir jam taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytos drausminio poveikio priemonės. 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Molėtų kultūros centro vardu sudaromų 

viešųjų pirkimų sutarčių rengimo, 

vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo 

priedas 

 

 

 

(Pavyzdinės sutarties forma) 

(DARBŲ/  PASLAUGŲ / PREKIŲ) PIRKIMO SUTARTIS 

20__ m. __________  ___ d. 

(sudarymo data) 

_________________________ 

(sudarymo vieta) 

 

Molėtų kultūros centras, Inturkės g. 4, Molėtai, juridinio asmens kodas 188210526, duomenys apie 

įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,  atstovaujamas 

(pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (nurodyti atstovavimo, įgaliojimo pagrindą), ir 

(Įmonės (tiekėjų, teikėjų, rangovų) pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas), 

duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (nurodyti atstovavimo, įgaliojimo 

pagrindą), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė 

šią (darbų/ paslaugų / prekių) pirkimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau 

išvardytų sąlygų: 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

a) (Nurodomos perkamos prekės, paslaugos ar darbai, preliminarus, o jeigu įmanoma, – tikslus jų 

kiekis);  

b) (Nurodomi subtiekėjai, jeigu vykdant pirkimo sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka, ir pan.) 

 

II. SUTARTIES GALIOJIMAS 

a) (Nurodomas Sutarties vykdymo terminas: nuo Sutarties įsigaliojimo iki galutinio 

(paslaugų/darbų/prekių) priėmimo akto pasirašymo dienos ir visiško Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų įvykdymo. (sutartyje gali būti numatyta galimybė raštu pratęsti terminą, tačiau 

sutarties vykdymo terminas negali būti ilgesnis kaip 3 metai); 

b) Sutartis įsigalioja nuo tada, kai sutarties Šalys pasirašo sutartį ir galioja, kol Šalys sutaria ją 

nutraukti; Sutarties galiojimui pasibaigus, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai; nutraukiama 

įstatymų ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. 

 

III. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

a) (Sutarties šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos priklausomai nuo sutarties objekto); 

b) Perkančioji organizacija turi teisę gauti iš tiekėjo visą informaciją ir dokumentus,  įrodančius 

tiekėjo pajėgumą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. 

 



IV. SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA 

a) (Nurodomas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą 

galiojančią metodiką);  

b) (Nurodoma sutarties kaina be PVM (suma skaičiais ir mokėjimo valiuta, suma ir mokėjimo 

valiuta žodžiais), nurodomas PVM (suma skaičiais ir mokėjimo valiuta, suma ir mokėjimo valiuta 

žodžiais), nurodoma bendra Sutarties kaina (suma skaičiais ir mokėjimo valiuta, suma ir mokėjimo 

valiuta žodžiais). 

c) (Nurodomi mokėjimo terminai, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų 

pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus); 

d) (Nurodomos apmokėjimo sąlygos); 

e) Avansinės sąskaitos, sąskaitos faktūros, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos teikiamos tik 

naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. 

 

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

a) Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.  

b) Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu 

susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties 

ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teisme. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

a) Šalys patvirtina, kad sutartyje pateikta informacija yra tiksli ir Sutartį pasirašantys bei vykdantys 

asmenys turi tam reikalingus įgaliojimus. 

b) Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį trečiajai 

šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

c) Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai 

Šaliai. 

 

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Molėtų kultūros centras 

Inturkės g. 4, Molėtai 

Kodas 188210526 

A. S. LT714010045500040045 

Luminor bankas 

Tel. 83 83 51571 

El. paštas moletukultura@gmail.com 

 

(Vadovo ar įgalioto asmens pareigos,         

vardas, pavardė, parašas) 

A.V. 

 

 

 

Įmonės (tiekėjų, teikėjų, rangovų) 

Pavadinimas  

buveinės adresas 

kodas 

Tel Nr. 

El. pašto adresas 

 

(Vadovo ar įgalioto asmens pareigos, 

vardas, pavardė, parašas) 

 

 

A.V. 
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