Sprendimo nevykdyti Mažeikių muziejaus projekto „Viekšnių vaistinės muziejaus ūkinio pastato
gerinimo darbai“ kapitalinio remonto dalies darbų pirkimo per VšĮ CPO pagrindimas:
VšĮ CPO negyvenamųjų pastatų rangos darbų
sutarties nuostatos:
4.8. Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas
negali būti ilgesnis kaip 12 mėn.

5.1. Darbai pagal Pagrindinę sutartį perduodami ir
priimami pagal atliktų Darbų aktą (-us) (toliau –
Aktas). Akto forma pateikiama Pagrindinės
sutarties priede Nr.1. Darbų įvykdymo data laikoma
data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalį Aktą. Akte
TIEKĖJAS turi nurodyti Darbų pavadinimą,
Užsakytų darbų sąraše įvardintų faktiškai atliktų
Darbų kiekius bei jų vertę. 5.2. TIEKĖJUI už
tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau
90 % (devyniasdešimties procentų) atliktų tarpinių
Darbų kainos. Likusieji 10 % (dešimt procentų)
sumokami: 5.2.1. Sulaikyti 5 % (penki procentai) –
pilnai baigus Darbus, įskaitant ir defektų, trūkumų,
nustatytų priimant Darbus, pašalinimą ir galimų
nuostolių atlyginimą po galutinio Akto ir TIEKĖJO
atliktų Darbų perdavimo UŽSAKOVUI akto
pasirašymo dienos; 5.2.2. Likusieji sulaikyti 5 %
(penki procentai) – po galutinio Akto ir TIEKĖJO
atliktų Darbų perdavimo UŽSAKOVUI akto
pasirašymo dienos UŽSAKOVUI gavus Defektų
ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą arba
UŽSAKOVUI sulaikius mokėjimą visam
garantiniam Defektų ištaisymo laikotarpiui Pagrindinės sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.11. Apmokėjimas yra vykdomas dalimis po
atitinkamo Akto pasirašymo per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra
vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po

Kodėl netinkamos Mažeikių muziejaus
projekto „Viekšnių vaistinės muziejaus
ūkinio pastato gerinimo darbai“
kapitalinio remonto darbų pirkime:
Mažeikių muziejaus ketinamos sudaryti
rangos darbų sutarties nuostatose bus
numatyta, kad toks terminas negali būti
ilgesnis nei 3 mėn., kadangi darbai
finansuojami Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai lėšomis, pasirašius vietos
projekto vykdymo sutartį, o rangos darbai
yra nedidelės apimties, numatoma
maksimali sutarties trukmė su pratęsimais
250 k. d. Lėšos pagal projektą turi būti
įsisavintos iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.,
taigi VšĮ CPO sutartyje nustatytas 12 mėn.
terminas yra per didelis ir neproporcingas
Mažeikių muziejaus perkamų rangos darbų
apimties atžvilgiu.
Mažeikių muziejus, numatant atlikti viešąjį
pirkimą sąlyginai nedidelės apimties
rangos darbams, pagal vietos projekto
vykdymo sutartį teiks tik vieną (galutinį)
mokėjimo prašymą, ketinamos sudaryti
rangos darbų sutarties nuostatose bus
numatyta, kad išankstinis ir tarpinis
mokėjimas dalimis nebus atliekamas, su
rangovu (subrangovu) bus visiškai
atsiskaityta ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas gavus lėšas iš Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos arba ne vėliau kaip per 30
dienų apmokant iš savivaldybės biudžeto
įvykdžius visą darbų apimtį.

Akto, TIEKĖJO atliktų Darbų perdavimo
UŽSAKOVUI akto pasirašymo ir Defektų
ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo
dokumento pateikimo. Šiame punkte nurodyti
mokėjimų terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau
bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60
(šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio
apmokėjimo termino taikymo galimybę
UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis
TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie
finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

