STATYBOS RANGOS SUTARTIS
[sutarties sudarymo vieta], [sutarties sudarymo data]
[teisinė forma] [pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė,
juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę
kaupiami ir saugomi [nurodomas registras], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau  „Užsakovas“), ir
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[teisinė forma] [pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė,
juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę
kaupiami ir saugomi [nurodomas registras], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau  „Rangovas“),
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toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią generalinės statybos rangos
sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

Atsižvelgdamos į tai, kad:
(A)

Rangovas pareiškia, kad visiškai susipažino su visa informacija dėl Sutarties dalyko bei kita jo
reikalavimu jam pateikta dokumentacija, reikalinga Sutartyje nurodytam darbui atlikti ir ši
dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų
tinkamai įvykdyti Sutartį ir užtikrintų deramą ir visišką visų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų
vykdymą.

(B)

Rangovas pareiškia, kad jis, o taip pat ir subrangovai, yra gavę visus būtinus leidimus, atestacijos
pažymėjimus ir (ar) kitokius dokumentus, suteikiančius teisę Rangovui ar subrangovams užsiimti
šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

(C)

Šalys siekia maksimaliai kooperuotis, bendradarbiauti, keistis informacija vykdamos šią Sutartį ir
(arba) jos pagrindu sudarytas sutartis su trečiaisiais asmenimis.

1.

Sąvokų apibrėžimai ir sutarties aiškinimai

1.1.

Sutartyje, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita,
naudojamos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:
1.1.1.

„Sutartis“ – tai ši Šalių sudaryta sutartis, įskaitant visus šio dokumento priedus,
pakeitimus ir papildymus.

1.1.2.

„Projektinė dokumentacija / Projektas“ – dokumentų, kuriuose pateikiami Rangos
darbų sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai, techninė
specifikacija ir pan.), skirtų Statinio statybai atlikti bei Rangos darbams vykdyti, visuma,
įskaitant techninį projektą ir darbo projektą, jeigu tokie bus reikalingi atsižvelgiant į
konkrečią situaciją. Projektinė dokumentacija pridedama kaip šios Sutarties Priedas Nr. 1.

1.1.3.

„Statybos rangos darbai / rangos darbai / darbas (-ai)“ – visa tai, ką Rangovas ir (ar)
subrangovai turi atlikti, tiekti, pagaminti, sumontuoti, suprojektuoti arba pastatyti pagal
Sutarties sąlygas.

1.1.4.

„Objektas / Statinys“ – statybos objektas ar jo dalis, kurio Statybos rangos darbai bus
atliekami.

