TIPINĖ LABORATORINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO
SUTARTIS Nr.
Vilnius

20

m.

d.

Mes, sutarties šalys, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, toliau vadinama „Vykdytoju“,
atstovaujama Laboratorijos vedėjo Virgilijaus Ražinsko, veikiančio pagal įgaliojimą, iš vienos pusės, ir
....................................................., toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama direktoriaus ..............................................,
veikiančio pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą, iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį:
SUTARTIES DALYKAS
1.1.
Sutarties dalyką sudaro grunto bei vandens bandinių laboratorinių tyrimų paslauga teikiama Vykdytojo
Laboratorijoje.
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.2.
Vykdytojas įsipareigoja:
1.2.1. Atlikti pirminį Užsakovo supažindinimą su laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo sąlygomis, tvarka,
tyrimų metodikomis bei standartais, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018-05-02
įsakymu Nr. 1-138 patvirtintu ,,Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos laboratorijoje atliekamų tyrimų
kainininku”.
1.2.2. Garantuoti tyrimų rezultatų patikimumą ir tikslumą, atitinkantį atskirų tyrimų metodikų bei standartų
leistinų paklaidų ribas;
1.2.3. Teikti metodinę pagalbą ir reikalingas konsultacijas visos paslaugos teikimo laikotarpiu darbo dienomis.
Paslaugos teikėjo darbo valandomis telefonu (8 5) 213 90 52 ir elektroniniu paštu virgilijus.razinskas@lgt.lt;
1.2.4. Teikti sutartyje numatytas paslaugas kokybiškai bei numatytais terminais;
1.2.5. Pateikti sąskaitas faktūras suteiktų paslaugų apmokėjimui.
1.2.6. Pranešti Užsakovui apie pastebėtus nukrypimus nuo šios sutarties sąlygų arba kitokius trūkumus, kuriuos
Užsakovas privalo pašalinti savo lėšomis;
1.2.7. Keisti paslaugų pobūdį tik papildomo raštiško susitarimo su Užsakovu pagrindu;
1.2.8. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
1.3.
Užsakovas įsipareigoja:
1.3.1. Gruntų bandinius laboratoriniams tyrimams paimti vadovaujantis atitinkamų standartų reikalavimais ir
Vykdytojui pristatyti švariuose medžiaginiuose maišeliuose, ant kurių turi būti užrašytas gręžinio (šurfo, atodangos)
numeris, bandinio numeris, jo paėmimo gylis ar intervalas, preliminarus grunto ar uolienos litologinis apibūdinimas.
1.3.2. Požeminio vandens bandinius paimti laikantis atitinkamų standartų bandinių paėmimo, konservavimo ir
laikymo reikalavimų ir pristatyti švariuose stikliniuose ar plastmasiniuose induose.
1.3.3. Apmokėti už paslaugas per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros pateikimo dienos, bankiniu
pavedimu į Vykdytojo nurodytą sąskaitą banke.
1.3.4. Pranešti Vykdytojui apie pastebėtus nukrypimus nuo šios sutarties sąlygų arba kitokius trūkumus, kuriuos
Vykdytojas privalo pašalinti savo lėšomis;
1.3.5. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI, BANDINIŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS
1.4.
Užsakovas kiekvieną bandinių partiją privalo pateikti Vykdytojui su lydraščiu, kuriame turi būti nurodytas
tyrimų objektas, bandinio paėmimo adresas ir data, bandinio rūšis, pageidaujamo laboratorinio tyrimo rūšis, kiti specialūs
reikalavimai tyrimui. Pateikus – priėmus mėginius, lydraštį pasirašo Užsakovo ir Vykdytojo atstovai.
1.5.
Vykdytojas perduoda, o Užsakovas priima atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus pagal Suteiktų paslaugų
perdavimo – priėmimo aktą, kurį pasirašo Vykdytojo ir Užsakovo atstovai.
1.6.
Vykdytojas tyrimų rezultatus pateikia atitinkamų tyrimų rūšiai skirtuose blankuose, kurie privalo būti
Vykdytojo atstovo pasirašyti ir antspauduoti. Tyrimo blankuose nurodoma tyrimų objektas, bandinio paėmimo vieta ir data,
analizės rūšis ir tyrimams naudota metodika ar standartas, analizės rezultatai.
1.7.
Tyrimų rezultatai perduodami Užsakovui ar jo atstovui asmeniškai arba siunčiami Užsakovo nurodytu
elektroninio pašto adresu.
1.8.
Vykdytojas bandinių tyrimus atlieka ir tyrimų rezultatus pateikia Užsakovui abiems pusėms suderintais
terminais..

2. PASLAUGŲ KAINA, ATSISKAITYMO TVARKA IR SĄLYGOS
2.1.
Užsakovui suteiktų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal faktines paslaugų išlaidas, remiantis Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018-05-02 įsakymu Nr. 1-138 patvirtintu ,,Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos laboratorijoje atliekamų tyrimų kainininku”
2.2.
Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju bankiniu pavedimu per 10 kalendorinių dienų nuo Suteiktų paslaugų
perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą faktūrą.
2.3.
Vykdytojas turi teisę keisti teikiamų paslaugų įkainius apie tai raštu pranešęs Užsakovui prieš 20
(dvidešimt) kalendorinių dienų.
NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
2.4.
Atsiradus nenugalimai jėgai (force majeure) arba esant kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 straipsnius), kurios nepriklauso nuo šalių valios, abi šalys privalo nedelsdamos, bet ne
ilgiau nei per 5 dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių
aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios
aplinkybės. Tai įforminama atskiru šalių susitarimu.
SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR JOS NUTRAUKIMAS
2.5.
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki pilno šalių atsiskaitymo, bet neilgiau kaip iki 201
m. gruodžio 31 d.
2.6.
Ši sutartis gali būti pratęsta abiejų šalių susitarimu.
2.7.
Ši sutartis taip pat gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva. Šalis, sutarties
nutraukimo iniciatorė, kitą šalį turi raštu įspėti prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, o esant sutarties sąlygų nevykdymo ar
netinkamo vykdymo atvejams – įspėti raštu prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.
2.8.
Sutarties nutraukimas neatleidžia sutarties šalių nuo prievolės įvykdyti iki sutarties nutraukimo neįvykdytus
savo mokestinius įsipareigojimus.
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
2.9.
Šioje sutartyje nenumatytas teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas bei kiti teisės aktai.
2.10.
Visi ginčai tarp šalių, kilę sutarties vykdymo metu yra sprendžiami šalių abišaliu susitarimu, o šalims
nesusitarus gera valia, ginčai tarp šalių yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso normomis, teisme.
3. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
3.1.
Vykdytojas neturi teisės perduoti tretiesiems asmenims atliktų darbų rezultatų, negavęs raštiško Užsakovo
sutikimo.
3.2.
Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną
egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.
3.3.
Bet kokie šios sutarties pakeitimai, papildymai galioja tik tuo atveju, jeigu jie padaryti raštu ir juos pasirašė
abi sutarties šalys ar jų įgalioti asmenys. Tokie pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis.
SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
UŽSAKOVAS:

VYKDYTOJAS :
Lietuvos geologijos tarnyba
prie Aplinkos ministerijos
Įstaigos kodas 188710780
S.Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
AB „Swedbank“
A/s Nr. LT977300010002456484
Tel.: (8 5) 213 90 52
Faksas: (8 5) 233 61 56

UAB „
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:
Bankas:
A/s Nr.
Tel./ :
El.p.:

Virgilijus Ražinskas
(vardas, pavardė, parašas)
A.V.

.......................................
(vardas, pavardė, parašas)
A.V.

