SUTARČIŲ
SUDARYMAS IR
VYKDYMAS
2022 02 24

SUTARTIES PROJEKTAS
Kuo atidžiau susipažinkite su pirkimo
sutarties
projektu
bei
technine
specifikacija, kurie yra skelbiami kartu
su pirkimo dokumentais, prireikus,
prašykite PO šiuos dokumentus
paaiškinti.
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SVARBU! Klausimai ir pasiūlymai
dėl sutarčių projektų priimami tik
ribotą
laiką
po
dokumentų
paskelbimo.

SUTARTIES FORMOS

CPVA/APVA
TIPINĖS FORMOS

IAE TIPINĖS
FORMOS

CPO.LT

ES finansavimas

Nuosavos lėšos

ES finansavimas,
nuosavos lėšos
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SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

1.
Dažniausia VĮ IAE pasirašo sutartį ir siunčia
ją pasirašymui tiekėjui.

3.
Sutarties įsigaliojimo data:
- antrosios šalies parašo data;
- VĮ IAE raštiško pranešimo (dėl sutarties
įvykdymo užtikrinimo priimtinumo / pateiktų
dokumentų tinkamumo) pateikimo data.

2.
Būtina
atkreipti
dėmesį
į:
terminą
sutarties
pasirašymui,
- nurodymą pateikti informaciją dėl
pasitelkiamų subtiekėjų, konfidencialios
bei
neskelbtinos
informacijos,
- reikalavimą pateikti
dokumentus
(sutarčių
įvykdymo
užtikrinimai,
licencijos ir pan.).
4.
Sutartyje nurodyta konkreti data.
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ĮSIGALIOJUS SUTARČIAI

Gavusi pasirašytą sutartį,
VĮ IAE organizuoja jos
vykdymą įmonės viduje.
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Atsakingas už sutarties
administravimą (oficialus
susirašinėjimas, mokėjimo
dokumentai,
sutarties
pratęsimai,
keitimai
ir
kt.).

Atsakingas už sutarties
vykdymą (mokymų bei
leidimų
organizavimas,
sutarties
vykdymo
priežiūra vietoje).

Visais
klausimais
kontaktuokite su sutarties
administratoriais
ir
vykdytojais.

SUTARTIES
KEITIMAS
• Sutarties vykdymo metu jos
sąlygos
gali
būti
keičiamos
Sutartyje nustatytais atvejais bei
pagal VPĮ 89 str.
• ES lėšomis finansuojamų sutarčių
pakeitimai
yra
derinami
su
kontroliuojančia įstaiga – CPVA,
AVPA.
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SUTARTIES UŽBAIGIMAS
1.

Sutartys
paprastai
užbaigiamos
pasirašant priėmimo–perdavimo aktus
(naudoti tik sutartyse pateiktas aktų
formas) ir atliekant visus mokėjimus.
3.

Mokėjimo
dokumentuose
nurodyti
pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ar
atliktų darbų pavadinimai turi visiškai
atitikti nustatytus sutartyse ir jų
prieduose.
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2.

Sąskaitos pagal rašytines sutartis
teikiamos tik per „E. Sąskaitą“.

4.

Sąskaitose
turi
būti
teikiama
privaloma informacija dėl atvirkštinio
PVM apmokestinimo, kompensacinio
atlyginimo, PVM netaikymo ar dalinio
taikymo, nurodant tikslias sumas bei
pozicijas.

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

Dažniausia
sutarčių
įvykdymas
užtikrinamas
netesybomis: bauda ir
delspinigiai.
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Gali
būti
nustatomas
reikalavimas
pateikti
banko
garantiją
ar
draudimo
bendrovės
išduotą
laidavimo
draudimo
raštą.
Šie
dokumentai turi galioti
visą sutarčių vykdymo
laikotarpį,
įskaitant
apmokėjimo
terminą.
Pratęsus sutartis, jie turi
būti atitinkamai pratęsti.

SVARBU! Atsižvelgiant į
tai, kas VĮ IAE veikla yra
finansuojama LR biudžeto
ir ES lėšomis, už vėlavimą
pristatyti prekes, suteikti
paslaugas
ar
atlikti
darbus, delspinigiai yra
taikomi visais atvejais, kai
juos galima pritaikyti –
pasirinkimo teisės įmonė
neturi.

Už netinkamą sutarties
įvykdymą,
kai
toks
neįvykdymas yra esminis
sutarties
pažeidimas,
sutartis yra vienašališkai
nutraukiama ir tiekėjai yra
traukiami į nepatikimų
tiekėjų sąrašą. VĮ IAE
praktikoje yra pasitaikę 3
tokie atvejai.
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Sutartys
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IT sutartys

•

2021 m. sudaryta 378 raštiškos
sutartys. Iš jų – 42 IT srities, virš
863000,00 Eur sumai;
2020 m. sudaryta 308 raštiškos
sutartys. Iš jų – 37 IT srities, virš
742000,00 Eur sumai;
2019 m. sudaryta 268 raštiškos
sutartys. Iš jų – 39 IT srities, virš
540 000,00 Eur sumai;
2018 m. sudaryta 227 raštiškos
sutartys. Iš jų – 41 IT srities, virš
480 000,00 Eur sumai.

GRĮŽTAMASIS RYŠYS
Kviečiame
pildyti
svetainės
https://www.iae.lt
rubrikoje
„Administracinė informacija – Viešieji
pirkimai“ paskelbtas grįžtamojo ryšio
anketas dėl pirkimų procedūros
vykdymo bei sutarčių vykdymo ir
administravimo kokybės.
Padėkite mums tobulėti.
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Elektrinės g. 12/1
Drūkšinių k. 31152
Visagino sav. Lietuva

Valstybės įmonė
Ignalinos atominė elektrinė
www.iae.lt
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Telefonas +370 386 28985
Faksas +370 386 24396
El. paštas iae@iae.lt

