RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. ____
Sudaryta 201_ metų

mėn.

d. ir pasirašyta tarp :

Užsakovo: UAB „IREMAS“
Jonalaukio k., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos
raj.
Įmonės kodas 256906220
PVM kodas LT569062219
A/s LT337044060001822134 AB SEB bankas
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
Atstovaujama generalinio direktoriaus ,
veikiančio pagal bendrovės įstatus

Rangovo:

Įmonės kodas
PVM kodas LT
A/s
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
Atstovaujama generalinio direktoriaus ,
veikiančio pagal bendrovės įstatus

Užsakovas ir Rangovas, toliau Sutartyje kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi,
susitarė ir sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi. Sutartis susideda iš Specialiųjų sąlygų (toliauSS), Bendrųjų sąlygų (toliau- BS) ir priedų. SS, BS ir jų priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
SS esančios sąlygos turi pirmenybę prieš BS ir prieduose esančias. Rangovas pareiškia, kad turėjo
galimybę susipažinti ir susipažino su Sutartimi (BS), su joje nurodytais priedais, ir sutinka su juose
keliamais reikalavimais.

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (SS)
Apibrėžimai :
Darbų atlikimo vieta
Subrangovai
1. Sutarties dalykas. Objektas, Darbai, įvykdymo terminai:
Sutarties Objektas (BS p.1.1)
Detalus Darbų aprašymas (BS
p.1.2)
Darbų įvykdymo terminai (BS Darbus Rangovas pradeda
p.1.3)
Darbus Rangovas užbaigia iki
Reikalavimai išpildymo
Pateikti per 20 d.d. po darbų užbaigimo
dokumentacijai
2. Sutarties Kaina. Apmokėjimo sąlygos:
Sutarties kaina (BS p.2.2.)
PVM mokesčio
priskaičiuojamas vadovaujantis LR Įstatymų nustatyta tvarka/
apskaičiavimas (BS p.2.3.)
Vadovaujantis LR PVM Įstatymo 96 str. 1 d. taikomas Atvirkštinis
PVM apmokestinimas
Atliktų darbų perdavimoatliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus pateikti Užsakovui
priėmimo aktai (BS p.2.4.1.)
pasirašymui iki einamojo mėn. d.
Apmokėjimo sąlygos (BS
Užsakovas sumoka Rangovui per 60 kal. dienų
p.2.4.2.)
Apmokėjimo sulaikymas (BS
Sulaikyti 10% nuo kiekvieno apmokėjimo iki galutinio atsiskaitymo
p. 2.4.3)

3. Šalių atsakomybė
Kai Rangovas vėluoja užbaigti
Darbus (BS p.9.3)

Neatlikęs darbų Sutartyje numatytu terminu, Rangovas moka
Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo visos Sutarties Kainos už
kiekvieną pavėluotą dieną
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Kai Rangovas atsilieka nuo
grafiko (BS p.9.1)
Kai Užsakovas vėluoja
apmokėti (BS p.9.8)

Rangovas sumoka Užsakovui 300 Eur baudą už kiekvieną grafiko
pozicijos nevykdymą
Pavėlavęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus per 60 kal. dienų,
Užsakovas sumoka Rangovui 0,02% delspinigius nuo neapmokėtos
sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

4. Draudimai, garantai:
Rangovo Bendrosios civilinės Suma (ne mažiau kaip 43400 EUR)
atsakomybės privalomasis
draudimas (BS p.8.1)
Sutarties Objekto, medžiagų ir Rangovas apdraudžia Sutarties Objektą____ Eur sumai
kito objekte esančio turto
draudimas nuo atsitiktinio
žuvimo ar sugadinimo (BS
p.8.2.)
Rangovo garantinio laikotarpio 5% nuo atliktų Darbų kainos, 3 metų garantiniam laikotarpiui
laidavimas (BS p.8.4.)

5. Garantiniai terminai:
Rangovo garantinis terminas
atliktiems Darbams (BS
p.11.1)
Rangovo garantinis terminas
medžiagoms/įrenginiams (BS
p. 11.1)

Pagal LR Statybos Įstatymo sk.10 ir LR CK str. 6.698 (5/10/20
metų) / arba kitam terminui
Kaip numatyta Gamintojo dokumentuose/ arba kitam terminui

6. Šalių teisės ir įsipareigojimai:
BS p. 4,5)
7. Šalių atstovai atsakingi už sutarties vykdymą
Užsakovo
Rangovo
8. Sutarties galiojimo terminai ir nutraukimo sąlygos:
Sutarties galiojimo pradžia
Sutarties galiojimo pabaiga
9. Kitos sąlygos:
Aprūpinimas medžiagomis,
pastoliais
Aprūpinimas kel.
mechanizmais
Aprūpinimas el. energija
RMC paslaugos
Aprūpinimas buitinėmis pat.
10. Papildomos sąlygos:
Papildomos sankcijos
Reikalavimai suvirinimo darbų
atlikimui

11. Sutarties SS priedai :
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Užsakovo AB „Achema“ Teritorija, priedas Nr.1;
Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas, priedas Nr.2;
Projektinė dokumentacija, Konkurso užduotis, Pasiūlymas ir sąmatos, priedas Nr.3
Sutarties šalių parašai:

UŽSAKOVAS :

RANGOVAS:

________________________________
UAB „Iremas“ generalinis direktorius
20____m. ______________ mėn. ___ d.
A.V.

_________________________________
UAB „_________________“ direktorius
20___m. ________________ mėn. ___ d.
A.V.
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