ELEKTROS TINKLO MONTAVIMO SUTARTIS Nr. 3/2012/12
Klaipėda
Mes, IĮ „Arvela“, įmonės kodas 301846390, esanti Jūratės 3-4, Gargždai, atstovaujama
direktoriaus Arvydo Prakapavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau - Vykdytojas), ir
DNSB "Aštuntas namas", įmonės kodas 302748173, Statybininkų pr. 8 - 11, Klaipėda,
atstovaujama valdybos pirmininko Antano Paulausko (toliau -Užsakovas), sudarėme šią
sutartį. Toliau sutartyje Užsakovas ir Vykdytojas kartu vadinami Šalimis, o atskirai - Šalimi.
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1.Vykdytojas įsipareigoja iki 2012-12-24 dienos atlikti 42 šviestuvų demontavimo –
sumontavimo darbus Statybininkų pr. 8, Klaipėda daugiabučiame name (po 7 šviestuvus
kiekvienos laiptinės bendrojo naudojimo rūsio patalpose). Sumontuoti po 220V rozetę prie 1, 3,
6 rūsio bendrosiose patalpose. Šviestuvus 1-6 įėjimų rūsiuose pajungti pagal principinę
schemą (Jungiklių JUN1, JUN2 sumontavimo vieta, rūsio viduje, prie išėjimo iš rūsio į lauką
durų, švietuvų skaičius, kairėje ir dešinėje pusėje atskiroje laiptinėse gali skirtis).

1.2.Sumontuoti 6 šviestuvus laiptinių bendrosiose patalpose (po vieną šviestuvą kiekvienoje
laiptinėje (prie išėjimo į lauką durų)), sumontuoti ( ir pajungti prie apšvietimo lempos) judesio
jutiklį prie 3 laiptinės laukinių durų.
1.3.Demontuoti, sumontuoti 15 šviestuvų namo techniniame koridoryje
1.4.Į visus naujai sumontuotus šviestuvus susukti energiją taupančias lemputes.
1.5.Atliktų darbų perdavimas įforminamas Pardavėjo ir Pirkėjo pasirašytu priėmimo perdavimo aktu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
2. ŠALIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ:
2.1.
Vykdytojas:
2.1.1. Įsipareigoja atlikti sutarties priede nurodytus darbus iki sutarties 1.1. punkte nurodyto
termino;
2.2.
Užsakovas:
2.2.1.Įsipareigoja priimti atliktus darbus, pasirašant priėmimo - perdavimo aktą;
2.2.2.Įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už atliktus darbus šios sutarties 4 punkte nurodyta
tvarka.

3. ELEKTROS TINKLO MONTAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS
3.1. Perdavimo - priėmimo metu nustatyti neatitikimai nurodomi perdavimo-priėmimo akte
kartu su Šalių suderintu neatitikimų pašalinimo terminu.
3.2. Užsakovas visiškai atsako už jam perduodamo elektros tinklo sugadinimą, išskyrus
sugadinimą, atsiradusį dėl Pardavėjo veiksmų, įrengiant ar montuojant elektros tinklą.
4. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA
4.1. Atliekamų darbų kaina nurodytų 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 yra 1260 Lt. (vienas tūkstantis du
šimtai šešiasdešimt litų). Į kainą neįeina medžiagos.
4.2. Užsakovas sumoka Vykdytojui pagal pateiktą tinkamai surašytą sąskaitą-faktūrą banko
pavedimu. Pinigai už sumontuotą elektros tinklą sumokami per 3 kalendorines dienas nuo
pasirašyto priėmimo - perdavimo akto gavimo dienos.
5. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE)
6.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra
nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure)
aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212
straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimo jėgos aplinkybėms Šalys
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
6.2. Šalis, kuri dėl nenugalimo jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų
įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t.y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti
kitai Šaliai. Force Majeure aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų
ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma.
6.3. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte
nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.
6.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo
įsipareigojimų vykdymą.
7. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
7.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
7.2. Sutartis pasibaigia, kai abi Šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
7.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos sutarties sąlygos.
7.4. Ginčai dėl sutarties sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, ginčai
bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.5. Sutarties kalba ir visa rašytinė korespondencija tarp Pardavėjo ir Pirkėjo turi būti lietuvių
kalba.
7.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai
Šaliai.
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