
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2021 M. SPALIO 26 D. PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS

PLĖTROS SUTARTIES NR. BT6-01-861/IF-2

2022 m. lapkričio       d.

Plungė

UAB „Rivona“, juridinio asmens kodas 110512039, adresas Savanorių pr. 176, Vilnius (toliau –

Iniciatorius), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Dundulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

Plungės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 18714469, adresas Vytauto g. 12,

Plungė (toliau – Organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno, veikiančio pagal

Administracijos nuostatus, 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos

savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio 7 punkto nuostatomis ir Plungės rajono savivaldybės

infrastruktūros plėtros sutarties Nr. BT6-01-861/ IF-2 (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Sutarties galiojimo

terminas ir nutraukimo sąlygos“ 38 punktu bei atsižvelgdami į 2022 m. lapkričio 23 d. gautą Iniciatoriaus

prašymą „Dėl infrastruktūros plėtros sutarties pakeitimo“ Nr. S-11590/ AG-7030, sudarė šį Papildomą susitarimą

Nr. 1, kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Pakeisti Sutarties II skyriaus „Darbų atlikimo terminai“ 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

„6. Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama Organizatoriui iki

Iniciatoriaus statinių, kuriems reikalinga Savivaldybės infrastruktūros plėtra, statybos užbaigimo procedūrų

užbaigimo teisės aktuose numatyta tvarka dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo

procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo). Dėl aplinkybių, kurių šalys negalėjo numatyti ne vėliau

kaip iki 2023 m. liepos 1 d.“

2. Papildyti Sutarties IV skyrių „Iniciatoriaus teisės ir pareigos“ 13.15 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„13.15. pateikti Sutarties sąlygų ir jas keitusių Papildomų susitarimų įvykdymo garantiją Sutartyje

nurodytai kompensacijos sumai. Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją privalo pateikti Iniciatorius ne vėliau kaip

per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties Papildomo susitarimo Nr. 1 abiejų Šalių pasirašymo dienos ir ji turi

galioti iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. Sutarties sąlygų vykdymo garantijos terminas turi apimti infrastruktūros

įrengimo darbų įvykdymo terminą ir visų pagal Sutartį reikalingų užbaigimo dokumentų pateikimo terminą.“.

3. Šis Papildomas susitarimas Nr. 1 laikomas 2021 m. spalio 26 d. Plungės rajono savivaldybės plėtros

sutarties Nr. BT6-01-861/IF-2 sudėtine dalimi.

4. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo dienos, kai visos Šalys jį pasirašo, ir galioja iki sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.

5. Žodžiai ir sąvokos šiame Papildomame susitarime Nr. 1 turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.

Organizatorius

Plungės rajono savivaldybės administracija
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