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[Pagridinės sutarties sąlygos skelbiamos Perkančiosios organizacijos tinkapyje adresu www.smpf.lt ir kartu su
Pagrindinės sutarties Specialiosiosmis sąlygomis nesiunčiamos kitai Šaliai pasirašyti]
PAGRINDINĖS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Pagrindinės sutarties dalykas
1.1.
Šia Pagrindine sutartimi Paslaugų teikėjas, kuris buvo Perkančiosios organizacijos pripažintas
laimėjusiu, įsipareigoja suteikti Perkančioji organizacijai paslaugas (toliau – Paslaugos), apibrėžtas Pirkimo sąlygų
Techninėje specifikacijoje bei detalizuotas kvietime. Perkančioji organizacija šioje Pagrindinėje sutartyje nustatyta
tvarka ir sąlygomis įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir už jas sumokėti.
Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

2.

2.1.
Atlyginimas Paslaugų teikėjui už pagal šią Pagrindinę sutartį tinkamai suteiktas ir Perkančiosios
organizacjos priimtas Paslaugas nustatytas pagrindinės sutarties specialiojoje dalyje (toliau – Paslaugų kaina).
Tiekėjo nurodyta Paslaugų kaina apima visas Paslaugų teikėjo išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu, taip pat
visus Paslaugų teikėjui tenkančius mokesčius ir papildomai nėra atlyginami. Šalys taip pat susitaria ir patvirtina,
kad šiame punkte nurodyta Paslaugų kaina taip pat apima ir atlyginimą už perduotas autoriaus turtines bei kitas
intelektinės nuosavybės teises bei įsipareigojimų dėl konfidencialios informacijos vykdymą.
2.2.
Šalys susitaria, kad Paslaugų kainą Paslaugų teikėjui Perkančioji organizacija sumoka ne vėliau
kaip per 30 kalendorinių dienų, kai įvykdomos sąlygos numatytos Pagrindinės sutarties 2.3 punkte ir atitinkamai
Perkančioji organizacija gauna mokėjimo dokumentus.
2.3.
Už Paslaugas Paslaugų teikėjui apmokama tik po to, kai įvykdytos visos šios sąlygos:
2.3.1. Paslaugų teikėjas tinkamai, laiku ir kokybiškai suteikė Paslaugas;
2.3.2. Perkančioji organizacija ir Paslaugų teikėjas pasirašė Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą;
2.3.3. Paslaugų teikėjas Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pagrindu pateikė sąskaitą faktūrą. Sąskaita
faktūras teikiama per VĮ „Registrų centras“ valdomą „E. Sąskaita“ sistemą. Išimtys galimos tik suderinus su
Perkančiąją oganizaciją.
3.

Šalių teisės ir pareigos

3.1.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
3.1.1. teikti Paslaugas kokybiškai, profesionaliai, apdairiai, rūpestingai, siekti išvengti bet kokio galimo
interesų konflikto, vadovaudamasis sutarties nuostatomis, galiojančių teisės aktų reikalavimais bei juose nustatytais
apribojimais. Paslaugų teikėjas privalo dėti maksimalias pastangas, reikalingas sėkmingam Paslaugų suteikimui ir
maksimaliam rezultato pasiekimui;
3.1.2. Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugas privalo laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
3.1.3. tinkamai ir laiku vykdyti įsipareigojimus prieš trečiuosius asmenis;
3.1.4. Paslaugų teikėjo teikiamos Paslaugos pagal šią Pagrindinę sutartį turi atitikti Pirkimo sąlygas,
pasiūlymą, kvietimą, atnaujintą pasiūlymą bei Preliminariąją sutartį;
3.1.5. užtikrinti Perkančiosios organizacijos pateiktos informacijos konfidencialumą, apsaugą ir jos
neatskleidimą, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus. Paslaugų teikėjas nenaudos jokios gautos informacijos trečiosios šalies interesais. Paslaugų teikėjas
privalo užtikrinti, kad šių įsipareigojimų laikytųsi jo ekspertai (darbuotojai) bei Paslaugų teikimui pasitelkti tretieji
asmenys. Įstatymų reikalaujamo privalomo informacijos atskleidimo atveju Paslaugų teikėjas nedelsiant praneš apie
tai Perkančioji organizacijai;
3.2.
Paslaugų teikėjas turi teisę, Paslaugų teikimui pasitelkti trečiuosius asmenis, tačiau Paslaugų
teikėjas bet kuriuo atveju lieka atsakingas už tinkamą šios Pagrindinės sutarties vykdymą. Paslaugų teikėjas taip
pat atsako už savo specialistų (darbuotojų), dalyvaujančių Paslaugų teikime, atliekamus veiksmus bei neveikimą;
3.3.
Perkančioji organizacijai paprašius per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pateikti
dokumentus, pagrindžiančius suteiktų paslaugų kainą;
3.4.
Perkančioji organizacija ar jų paskirtas atstovas turi teisę gauti iš Paslaugų teikėjo visą reikiamą
informaciją, susijusią su Paslaugų suteikimu, apžiūrėti Paslaugų teikimo vietą (jei taikoma ir įmanoma), susipažinti
su dokumentais, susijusiais su teikiamomis Paslaugomis bei šios Sutarties vykdymu.
3.5.
Perkančioji organizacija įsipareigoja:
3.5.1. Perkančioji organizacija įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ir šioje
Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti Paslaugų tiekėjui už jas;
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3.5.2. suteikti Paslaugų teikėjui informaciją, reikalingą tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų tinkamai
suteikti sutartas Paslaugas.
4. Paslaugų teikimo ir priėmimo sąlygos ir tvarka
4.1.
Paslaugos laikomos suteiktos tik po to, kai šalys pasirašė Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą,
patvirtinantį tinkamą Paslaugų suteikimą. Pagrindinės sutarties šalys suteikia teisę savo darbuotojams pasirašyti
Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, nebent viena iš šalių Pagridinės sutarties vykdymo metu nurodo raštu kitaip.
4.2.
Kitos Paslaugų teikimo sąlygos, kiek nėra aptartos šioje Pagrindinėje sutartyje, yra numatytos
Kvietime bei Paslaugų teikėjo Atnaujintame pasiūlyme ir yra privalomos Šalims.
4.3.
Paslaugų teikėjas išsamiai ir tiksliai tvarko sąskaitas ir dokumentus, susijusius su Paslaugų
suteikimu ir jam pagal šią Pagrindinę sutartį priklausančiais mokėjimais. Paslaugų teikėjas patvirtina ir įsipareigoja,
kad jo apskaita bus vedama taip, kad būtų galima įvertinti pagal šią Pagrindinę sutartį apmokėjimui pateiktų sąskaitų
faktūrų ir ataskaitų teisingumą.
4.4.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti sąlygas Perkančioji organizacijai bei kitoms
kompetentingoms institucijoms, kurioms šią teisę suteikia įstatymai ar kiti teisės aktai, tikrinti Preliminariosios
sutarties įgyvendinimą ir jos pagrindu sudarytos šios Pagrindinės sutarties vykdymą.
5. Patvirtinimai ir garantijos
5.1. Šalys pareiškia ir garantuoja kitai šaliai, kad:
5.1.1.
šalis yra teisėtai įsteigta ir teisėtai veikia pagal įsteigimo valstybės įstatymus;
5.1.2.
šalis turi visas teises, įgaliojimus ir patvirtinimus, reikalingus sudaryti ir vykdyti Pagrindinę
sutartį, kuri sudaro galiojantį ir privalomą atitinkamos Šalies įsipareigojimą, vykdomą pagal jo sąlygas;
5.1.3.
šalis atliko visus reikalingus teisinius veiksmus, kad Pagrindinė sutartis būtų tinkamai sudaryta
ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti ar
gauti;
5.1.4.
šios Pagrindinės sutarties sudarymas bei vykdymas nepažeidžia (i) atitinkamos šalies įstatų,
veiklos dokumentų; (ii) jai taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų; (iii) teismo ar kitų valstybės institucijų sprendimų,
aktų ar kitų dokumentų, privalomų atitinkamai Šaliai; (iv) atitinkamos šalies sudarytų sutarčių ar trečiųjų asmenų
atžvilgiu prisiimtų vienašalių įsipareigojimų; (v) atitinkamos šalies kreditorių teisių.
5.2. Paslaugų teikėjas papildomai patvirtina ir garantuoja, kad:
5.2.1. visa informacija, pasiūlymas, dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Paslaugų teikėjas pateikė
dalyvaudamas Atnaujintame tiekėjų varžymesi yra tikri, teisingi ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;
5.2.2. pasiūlyme pateikta kaina ir jai taikomi mokesčiai apskaičiuoti laikantis teisės aktuose nustatytų
reikalavimų.
6. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės
6.1. Paslaugų teikėjas užtikrina ir garantuoja, kad pagal Pagrindinę sutartį Paslaugų teikėjo teikiamos
Paslaugos nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teises.
6.2. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjas, perduodamas visus suteiktų Paslaugų rezultatus Paslaugų
gavėjui, kartu perduoda ir su jais susijusias teises, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės
teises (jei taikoma), įgytas vykdant Pagrindines sutartis Preliminariosios sutarties pagrindu, visą įstatymų nustatytą
tokių teisių galiojimo terminą, visais galimais jų naudojimo būdais ir neribojant teritorijos.
6.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja apsaugoti Perkančiąją organizaciją nuo visų galimų trečiųjų šalių
pretenzijų dėl intelektinių ir pramoninės nuosavybės teisių, jam perduotų vykdant Pagridninę sutartį, taip pat
kompensuoti Perkančioji organizacijai visus nuostolius, jei nuostoliai kilo dėl šiame punkte minėtų priežasčių, o
taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (ar) galimas baudas.
7. Atsakomybė
7.1. Jei Paslaugų teikėjas tinkamai nesuteikia visų Paslaugų šioje Pagrindinėje sutartyje nustatytu
terminu ar suteikia jas netinkamai, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti 10 procentų nuo Paslaugų kainos su
PVM dydžio baudą bei atlygintų atitinkamai Perkančiosios organizacijos ar Paslaugų gavėjo patirtus nuostolius
tiek, kiek jų nepadengia bauda.
7.2. Paslaugų teikėjui pažeidus konfidencialumo reikalavimų, atitinkamai Perkančioji organizacija turi
teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas sumokėtų 10 procentų nuo Paslaugų kainos su PVM dydžio baudą bei
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atlygintų atitinkamai Perkančiosios organizacijos ar Paslaugų gavėjo patirtus nuostolius tiek, kiek jų
nepadengia bauda.
7.3. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Pagrindinę sutartį, privalo atlyginti kitai šaliai visus dėl
to padarytus nuostolius.
8. Pagrindinės sutarties galiojimas, pasibaigimas ir nutraukimas
8.1. Šalių pasirašyta Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo Specialiosios dalies pasirašymo dienos. Ji yra
Pirkimo sąlygų dalis ir pakartotinai prie Specialiosios dalies sąlygų šalims nesiunčiama.
8.2. Pagrindinė sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.
8.3. Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nesikreipdama į teismą nutraukti Pagrindinę sutartį
bet kuriuo metu, pateikdama Paslaugų teikėjui rašytinį pranešimą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, jei
išnyko Paslaugų poreikis ar yra kitokių esminių aplinkybių, įtakojančių Pagrindinės sutarties vykdymą, taip pat
nedelsiant (nuo pranešimo raštu pateikimo) dėl Paslaugų teikėjo kaltės.
8.4. Jeigu Pagrindinė sutartis nutraukiama ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, tokiu atveju Perkančioji
organizacija už tinkamai suteiktas Paslaugas sumoka Paslaugų teikėjui Paslaugų kainos dalį, proporcingą iki
pranešimo apie Pagrindinės sutarties nutraukimo pateikimo suteiktoms ir šioje Pagrindinėje sutartyje nustatyta
tvarka priimtoms Paslaugoms, Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos nepriimtos
Paslaugos nėra apmokamos.
9. Kitos sąlygos

9.1. Šalys patvirtina, kad šios Pagrindinės sutarties Bendrosios ir Specialiosios sąlygos, kartu su
Perkančiosios organizacijos kvietimu bei Paslaugų teikėjo Atnaujintu pasiūlymu bei Pasiūlymu sudaro vientisą
susitarimą tarp Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo dėl atitinkamų Paslaugų teikimo.
9.2. Pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus atvejus, jei taikoma. Visi šios Pagrindinės sutarties pakeitimai ir papildymai
galioja sudaryti tik raštu ir pasirašyti visų šalių bei sudaro neatskiriamą sutarties dalį.
9.3. Sutarties salygu keitimu nelaikoma Paslaugų kiekio pakeitimai. Perkančioji organizacija gali pirkti
mažiau paslaugų nei numatyta kvietime ir Paslaugų teikėjo pasiūlyme.
9.4. Pagrindinė sutartis yra sudaryta bei turi būti vykdoma ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.
9.5. Bet kokie nesutarimai, reikalavimai ar ginčai, kylantys dėl Pagrindinės sutarties, ar susiję su ja,
jos galiojimu, nutraukimu ar pažeidimu sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30
dienų, jie sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
9.6. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal sudarytą Pagrindinę
sutartį jos vykdymo metu jokiam trečiajam asmeniui.
9.7. Pagrindinė sutartis laikoma sudaryta tinkamai Šalims pasirašius lygiaverčius egzempliorius ir
apsikeitus el. priemonėmis Preliminariojoje sutartyje nurodytais adresais.

