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DĖL SUTARTIES NUTRAUKIMO

Vilniaus  rajono savivaldybės  administracija  informuoja  (toliau  –  Užsakovas,  VRSA),  kad

pagal 2018 m. gruodžio 10 d. sudarytą su UAB „Eiresta“ (toliau – Rangovas) Nemėžio Šv. Rapolo

Kalinausko  gimnazijos  modernizavimo   darbų  sutarties  Nr.  A56(1)-862-(3.18)  5.3  p.,  statybos

darbai turėjo būti baigti per 15 mėn. (12 mėn.  ir pratęsimas iki 3 mėn.). Pažymime, kad iki šios

dienos  nėra  atlikti  visi  darbai,  objekte  darbai  vyksta vangiai,  pvz.,  klasių  aliuminio  pertvaros,

nepaisant  Užsakovo  prašymų,  piktybiškai  neužsakinėjamos.  Užsakovas  ne  vieną  kartą  ragino

(žodžiu,  raštu  –  2019-11-08  raštas  Nr.  A33(1)-7336)  Rangovą  bei  reikalavo  vykdyti  savo

įsipareigojimus, priimtus pagal Sutartį, tačiau situacija nesikeitė. 

Įvertinę esamą situaciją, reikalaujame iki 2020-10-26 sutvarkyti patalpas, perduoti Užsakovui

statybvietę, sutvarkytą visą statybinę dokumentaciją ir pateikti įvertinimui atliktų darbų aktus. 

Remdamiesi  Sutarties 12.1.1 p., 1.2.1.2 p. ir 4.3 p., informuojame, kad po 15 dienų nuo šio

rašto  išsiuntimo  vienašališkai  nutraukiame  Sutartį.  Pažymime,  kad  Užsakovas  pagal  sutartį  jau

pritaikė  0,2 proc.  Sutarties  vertės  dydžio  baudą (2019-10-23 VRSA raštas  Nr.  A33(1)-7040) ir

skaičiavo delspinigius (pagal 2019-12-20 Papildomą susitarimą Nr. A56(1)-1197), todėl pranešame,

kad nutraukdami Sutartį, pasinaudojame Rangovo užstatu.

Pabrėžiame,  kad  Užsakovui  nutraukus  Sutartį  dėl  priežasčių,  nurodytų  12.1  p.,  Rangovas

privalo atlyginti visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, kilusias dėl Sutartyje

numatytų darbų užbaigimo. Atsižvelgus į tai, stabdome mokėjimus – iš jų pirma bus dengiamos

išvardytos papildomos išlaidos. Įvertinę likutinius darbus, atliksime jų pirkimus ir informuosime

apie papildomų išlaidų dydį. 

Administracijos direktorė                                                              Liucina Kotlovska

Miroslav Prokopovič,  2750034, el. p. miroslav.prokopovic@vrsa.lt
Dorota Korvin-Piotrovska,  2754684, el.p. dorota.korvin-piotrovska@vrsa.lt 
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