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SUTARTIS NR. SUT-K-14-XXXX
DEL EKOLOGISKU PRODUKTV TVARKYMO VEIKLOS SERTIFIKAYIMO

atstovauj ama direktoriaus

xxxx-xx-xx

struota

, toliauadresu
ti i iiliil { - -- -a ---'

vadinama - uzsakovu, toliau vykdytojas ir UZsakovas (kartu vadinami o bet kuris i5 jq
atskirai - Sa[mi) sudareme 5i4 sutarti del ekologiskq produktq tvarkymo
vadinama - Sutartimi), kuria susitareme:

veiklos sertifikavimo (toliau

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pagal 5i4 Sutarti UZsakovas uZsako, kad Vykdytojas atliktq UZsakovo vykdomos ekologiSkq
zemes ukio produktq tvarkymo veiklos (toliau - veikla) sertifikavim4.
1.2. Ulsakovas Veikl4 vykdo, o Vykdytojas vertina vadovaujantis Veikl4 reglamentuojandiais
Europos Sqjungos ir nacionaliniais teises aktais, iskaitant visus jq pakeitimus ir papildymus (toliau -
Teis6s aktai).
1.3. Jeigu UZsakovo vykdoma Veikla atitinka Teises aktq reikalavimus, Vykdytojas iSduoda Teises
aktq nustatyta tvarka Veikl4 patvirtinandius dokumentus.
1.4. UZsakovas isipareigoja sumoketi Vykdytojui uZ jo atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.

II. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

2.1. P agal Siq Sutarti Uisakovas isipareigoja:

2.1.1. nuo Sios Sutarties pasira5ymo dienos laikytis Teises aktq ir kitq Vykdytojo ra5tu irlar oficialiame
vykdytojo tinklapyje (www.ekoagqsrs.lt) viesai skelbiamq dokumentq nuostatq;
2.1.2. leisti Vykdyojui:
2.I.2.1. i5samiai ivertinti vykdom4 Veikl4, sudarant tam visas butinas s4lygas (iskaitant
dokumentacijos ir ira5rl tikrinimo priemones, galimybes apZitireti, pastatus ir patalpas, irenginius
(iskaitant ir iprastines gamybos), kalbetis su UZsakovo darbuotojais bei subrangovais);
2.1.2.2. sudarant visas bfltinas s4lygas, tirti su veikla susijusius skundus;
2.1.2.3. sudarant visas b[tinas s4lygas, pasikviesti stebetojus (stebindius Vykdytojo atliekamq veikl4)
ar papildomus vertintojus-ekspertus).
2.1.3. sutikti, kad Vykdytojas ir kita kontroles institucija arba kontroles istaiga (tuo atveju, kai
UZsakovo subrangovq Veikl4 pagal valstybes nustatyt4 kontroles sistemq tikrins ne Vykdytojas, o kita
kontroles institucij a arba kontroles istaiga) keistqsi informacij a;
2.1.4. sutikti, kad patikrinimq byla (visa informacija ir dokumentai, kuriuos kontroles sistemos tikslais
UZsakovas perdave Vykdytojui iskaitant visa su UZsakovu ar jo vykdoma Veikla susijusi aktuali
informacija ir dokumentai, kuriuos turi Vykdytojas i5skynrs informacij4 ir dokumentus nezusijusius su
sertifikavimu) butq perduota kitai kontroles institucijai arba kontroles istaigai, tuo atveju, kai
UZsakovas ar jo subrangovai pakeidia Veiklos sertifikavim4 atliekanti VykdytojQ i kit4 kontroles
institucij 4 arba kontroles istaig4;
2.1.5. saugoti visus Zinomus skundus, susijusius su atitiktimi Teises aktams ir Siuos skundus pateikti
Vykdytojui, kai jis reikalauja ir imtis atitinkamq veiksmq, atsiliepiant i tokius skundus del bet kokiq
trukumq, rastq Veikloje, kurie paveiktq atitikti Teises aktams bei dokumentuoti savo atliekamus
veiksmus;
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2.1.6. nedelsiant, Teises aktq nustat5rta tvarka pranesti Vykdytojui ir susijusiai (-ioms) kontroles
institucijai (-oms) arba kontroles istaigai (-oms) apie bet koki neatitikim4 ar paZeidim4, turinti itakos
UZsakovo produkto arba i5 kitq Ukio subjektq ar subrangovq gautq ekologiSkq produktq ekologiniam
statusui;
2.1.7. atsiradus paZeidimams arba neatitikimams, sutikti vykdyti Teises aktuose nustatlrtas priemones;
2.1.8. atsiradus paZeidimams arba neatitikimams, raStu informuoti produkto pirkejus siekiant uZtikrinti,
kad nuorodos apie ekologi5k4 gamybos b[d4 ant UZsakovo gaminamos produkcijos bfitq panaikintos;
2.1.9. pagal vykdom4 Veikl4 sertifikuotq produktq Zenklinimo etikediq projektus prie5 spaud4
(spausdinim4) suderinti su Vykdytoju;
2.1.t0. parei5kimus apie sertifikavim4 pateikti tik del Veiklos ir produktq, kuriems yra taikoma
sertifikavimo sistema, suteiktas patvirtinamasis dokumentas, kartu nurodant Teises aktus (iskaitant jq
i5leidimo dat4),pagal kuriuos Veikla irlar produktas yra sertifikuoti;
2.l.ll. vykdyti bet kokius reikalavimus, kurie gali bUti paskirti pagal Teises aktus, susijusius su

atitikties Zymejimu ir su produktais susijusia informacija;
2.1.12. nenaudoti savo produktq sertifikavimo tokiu budu, kad pakenktq Vykdytojo reputacijai ir
nedaryti jokiq parei5kimq del savo produktq sertifikavimo, kuriuos Vykdytojas galetq pripaZinti kaip
melagingus ar neteisetus;
2.I.13. Vykdytojui sustabdZius, at5aukus ar nutraukus sertifikavim4, nenaudoti visos reklamines
medZiagos, kurioje yra nuorodq i sertifikavim4, ir gr4linti sertifikavimo dokumentus bei vykdyti kitas
bfitinas priemones;
2.1.14. pateikiant sertifikavimo dokumentq kopijas kitiems asmenims, Siuos dokumentus padauginti ir
pateikti tik pilna apimtimi (t. y. pateikti vis4 dokument4, o ne atskir4 jo dali);
2.1.15. pateikiant nuorodas i savo produktq sertifikavim4 tokiose komunikacinese priemonese, kaip
dokumentai, bro5itiros ar skelbimai, lailqrtis reikalavimq nustatytq Teises aktuose;
2.1.16. informuoti Vykdytoja apie pokydius, kurie gali paveikti Vykdytojo gebejim4 atlikti
sertifikavim4;
2.1.17. nedelsiant, Teises aktq nustatyta tvarka praneSti Vykdytojui, kad atsisako Vykdytojo teikiamq
paslaugq;
2.1.18. atsisakius Vykdytojo teikiamq paslaugq sutikti, kad jo patikrinimq byla (visa informacija ir
dokumentai, kuriuos kontroles sistemos tikslais UZsakovas perdave Vykdytojui, iskaitant vis4 su

UZsakovu ar jo vykdoma Veikla susijusi4 aktuali4 informacij4 ir dokumentus, kuriuos turi Vykdytojas
iSskyrus informacij4 ir dokumentus nesusijusius su sertifikavimu) bttq saugoma bent penkerius metus;
2.1.19. kasmet, likus 1 men. iki kasmetines patikros dienos mokejimo pavedimu sumoketi 50 %
(penkiasdesimt procentq) sertifikavimo mokesdio avans4 i Vykdytojo atsiskaitom4j4 s4skait4
nurodytuose bankuose pagal Vykdytojo pateikt4 i5anksting PVM s4skait4 faktDr4;
2.1.20. per 30 (trisde5imt) dienq nuo PVM s4skaitos fakttiros i5ra5ymo dienos, mokejimo pavedimu i
Vykdyoj o atsiskaitom4j 4 s4skait4 nurodytuose bankuose sumoketi :

2.1.20.1. dokumentq registracijos mokesti, kuris mokamas pirmq kartq pateikiant dokumentus
sertifikuoti Veikl4;
2.1.20.2. Veiklos sertifikavimo mokesti, apskaidiuota Vykdytojo pagal pas UZsakov4 atliktos patikros
duomenis;
2.1.20.3. papildomos mokamos tkio patikros mokesti (eigu tokia patikra buvo atliekama pagal
UZsakovo ra5ti5k4 pra5ym4 / sutikim4 del tokios patikros atlikimo);
2.1.20.4. Vykdytojo patirtas i5laidas, susijusias su laboratoriniais tyrimais (eigu pas UZsakov4 buvo
imti meginiai ir buvo atliekami jq tyrimai Vykdytojo subrangovo laboratorijoje), jei bent viename i5

meginiq yra aptinkama medZiagr4 I produktq, neleistinq naudoti Veikloje pagal Teises aktq
reikalavimus.

2.2. P agal 5i4 sutarti Vykdytoj as isipareigoj a :

2.2.1. laikytis bendryjq produktq sertifikavimo istaigoms keliamq reikalavimq, nurodytq standarte

LST EN 45011:1998 (pereinant prie standarto ISO/IEC 17065:2012 Reikalavimai, keliami gaminiq,
procesq ir paslaugq sertifikavimo istaigoms);

(para5as)
Antanas Makarevidius, direktorius

2ii;4

(para5as) (uZsakovo vardas, pavarde)



2.2.2. pasibaigus akreditacijos galiojimui, taip pat sustabdZius ar at5aukus akreditacij4 bei susiaurinus
alcreditavimo sriti (tik susiaurintai sridiai), per 30 (trisde5imt) dienq informuoti apie nutrukusi
akreditavim4 ir ispeti, kad patvirtinamasis dokumentas su akreditacijos Zenklu bus pakeistas po
kasmetinio tikrinimo;
2.2.3. prisiimti visiSk4 atsakomybg uZ darbus, kuriuos atlieka subrangovai, bei atsakomybg uZ
sertifikavimo suteikim4, palaikym4, iSpletim4, sustabdym4 ar anuliavim4;
2.2.4. nustatytu periodi5kumu tikrinti UZsakovo r,ykdom4 Veikl4 pagal Teises akrq reikalavimus bei
laiku, pilnai ir teisingai i5duoti Veikl4 patvirtinandius dokumentus;
2.2.5. uZtikrinti sertifikavimo metu igytos ar sukurtos informacijos apie UZsakovo vykdom4 Veikl4
konfidencialum4, i5skyrus atvejus kai informacij4 viesai skelbti reikalauja Teises aktai. Informacija
taip pat gali bfti perduodama valstybinems, valdZios ir vald)rmo, savivaldos istaigoms ir institucijoms,
kuriq veikloje i5 UZsakovo gauta informacija yra reikalinga tinkamai ivykdyti funkcijas UZsakovo
atZvilgiu, ir I ar teisetvarkos institucijoms. Konfidencialumo paZeidimu taip pat nebus laikomi atvejai,
kai informacija pateikiama Vykdytojo advokatui ar kontrolg vykdandiam asmeniui (asmenims).

rrr. sAlrv TETSES

3.1. Pagal Si4 sutarti Uisakovas turi teisg:
3.1.1 gavgs prane5imq pagal 2.2.2. punkt4, viena5ali5kai nutraukti sutarti ir pasirinkti kit4 sertifikavimo
istaig4 ffykdytoja);
3.1.2. teikti Ziniasklaidoje, leidiniuose ir reklamineje medZiagoje informacij4 apie tai, kad jo vykdoma
Veikla atitinka Teises aktq reikalavimus, laikydamasis 2.1.10. - 2.1.15. punktuose prisiimtq
isipareigojimq;
3.1.3. pateikti apeliacij4 del Vykdytojo priimtq sprendimq, pagal Vykdytojo, vadovaujantis Teises
aktais, nustatyt4 tvark4.

3.2.Pagal5i4 sutarti Vykdytojas turi teisg:
3.2.1. nutraukti 5i4 Sutarti, jeigu UZsakovas neuZtikrina Sios sutarties 2.1.2. punkte numatytq s4lygq
vertinimui atlikti;
3.2.2. vieSai skelbti informacij4 apie patvirtinamojo dokumento iSdavim4, galiojim4, galiojimo
sustabdymq arba atSaukim4, savo leidZiamuose leidiniuose, internetineje svetaineje arba kituose
informaciniuose leidiniuose, taip pat, pagal sudarytas sutartis pateikti kitiems suinteresuotiems
asmenims.

IV. ATLIEKAMU DARBV KAINA

4.1. Pagal 5i4 Sutarti Vykdytojo atliekamq darbq kaina yra apskaidiuojama pagal visuotinio dalininkq
(LR Zemes [kio ministerijos ir LR sveikatos apsaugos ministerijos) susirinkimo nustatSrtus
sertifikavimo darbq ikainius be PVM. Pasikeitus sertifikavimo ikainiams, UZsakovas per proting4
termin4 informuojamas ra5tu apie ikainiq pasikeitiffiQ, o naujai nustatyti ikainiai taikomi nuo jq
pakeitimo isigalioj imo dienos.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Si Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir yra neterminuota. Ankstesne sutartis (eigu tokia
buvo sudaryta) netenka galios nuo Sios Sutarties pasira5ymo dienos.
5.2.Uisakovas turi teisg nutraukti 5i4 Sutarti pries 30 (trisdesimt) dienq raitu informavgs Vykdytoj4.
5.3. Vykdytojas gavgs raSti5k4 uZsakovo pra5ym4 nutraukti Sutarti, gali nutraukti Sutarti
nesilaikydamas Sutarties 5.2. punkte nustatyto termino.
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5.4. Vykdyojas turi teisg nutraukti Sutart! viena5ali5kai, UZsakovui paZeidus Sios Sutarties 2.1.1.-
2.1.20. punktuose nurodytus isipareigojimus. Apie Sutarties nutraukim4 Vykdytojas turi informuoti
UZsakov4 ra5tu prie5 30 (trisde5imt) dienq.
5.5. Sutarties nutraukimas pagal Sios Sutarties 5.2. - 5.4. punktus neatleidZia UZsakovo nuo

isipareigojimq, kuriuos jis prisieme pagal 5i4 Sutartf, ivykdymo iki Sutarties nutraukimo dienos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Bet kokie pasikeitimai, susijg su vienos i5 Sutarties Saliq teisinio statuso, pavadinimo, banko
sqskaitos, adreso, telefono ir fakso numeriais ar kitq rekvizitq pasikeitimais, prane5ami ra5tu kitai
Saliai per 14 (keturiolika) kalendoriniq dienq. Pranesimas ra5tu laikomas Sios Sutarties priedu ir keidia
joje nurodl.tus Saliq rekvizitus. Nepranesusi apie duomenq pasikeitim4, Salis atsako kitai Sahai uZ

visus del neprane5imo patirtus nuostolius.
6.2. Gindaikylantys i5 Sios Sutarties sprendZiami Saliq susitarimu. Nesusitarus, gindai del Sutarties ir
jos vykdymo sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Vykdytojo buveines viet4. Gindai
sprendZiami teismuose po to, kai gindai bus i5nagrineti ikiteismine tvarka, jei tokia ikiteismine gindq
nagrinejimo tvarka galiojandiuose teis6s aktuose yra numatyta.
6.3. Vienos i5 Sutarties s4lygq negaliojimas nedaro negaliojandios visos Sutarties, i5skyrus atvejus,
kuriais Salys be tos s4lygos nebiitq sudariusios Sutarties.
6.4. Sutartis sudaryta dviem originaliais vienod4 juriding gali4 turindiais egzemplioriais lietuviq kalba,
i5 kuriq po vien4 tenka kiekvienai Sutarties Saliai.

VII. ADRESAS KORESPONDENCIJOS SIUNTIMUI

7.1. Jeigu Sutarties VIII skyriuje nurodytas registracijos adresas skiriasi nuo adreso, kuriuo
pageidaujate gauti korespondencrj4, 5i adres4 nurodykite Lemiau esandioje lenteleje:

rajonas/savivaldybe seruuruJa miestas, gyvenviete,
kaimas

gatve, namo/buto
numeris

Paito
kodas

VIII. SALIU ADRESAI IR RE,KYIZITAI

Vykdytojas:

Vie5oj i istaiga,,Ekoagros"

[mones kodas 259925770

PVM kodas LT599257716

K. Donelaidio g. 33,
LT-44240 Kaunas

Atsisk. s4sk.:

LT95 73 000 1000222653 3,,,Swedbank", AB ;

LT7 67 044060006622957, AB SEB bankas
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