SUTARTIS Nr. ___________________________
Ukmergė
_______________
VŠĮ „Skautų slėnis“, įmonės kodas 303299703, adresas Rojaus Sodų g. 1, Sukinių k., Ukmergės r.,
atstovaujamas direktoriaus Jono Dragūno, veikiančios pagal įstatus (toliau vadinama – VYKDYTOJAS), ir
___________________________________________, įmonės kodas __________________, adresas
___________________________________________________________________________, atstovaujama
____________________________________________ (toliau vadinama – UŽSAKOVAS), iš kitos pusės,
vadovaujantis sutarčių laisvės principu susitarė ir sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama –
SUTARTIMI):
1. Sutarties objektas
Vykdytojas
įsipareigoja
suteikti
Užsakovui
paslaugas
–
mokomuosius
užsiėmimus
_____________________________________________________________________ (toliau – Paslaugos)
sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui už tinkamai
suteiktas paslaugas pagal šioje sutartyje numatytą tvarką.
2. Paslaugų atlikimo terminai ir kainos:
Data
Darbai

Užsiėmimo
kaina dalyviui,
EUR

Dalyvių
skaičius

Paslaugos
kaina (be
PVM) EUR

Viso:
3. Šalių įsipareigojimai
3.1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti Užsakovo nurodytas paslaugas sutartais terminais – nuo 2021 m.
__________________ _________val. iki 2021 m. __________________________
__________val.
imtinai.
3.1.1. Vykdytojas įsipareigoja suteikti paslaugas kokybiškai ir laiku, pagal suderintus reikalavimus.
3.1.2. Vykdytojas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialaus pobūdžio informacijos
apie Užsakovą ir jo paslaugas ar informaciją, kurie galėjo būti prieinami Vykdytojui, atliekant darbą ar kitu
būdu bei metu.
3.1.3. Bendradarbiauti renginio vietoje ir renginio metu bei atlikti pakeitimus, neapibrėžtus sutartyje, jeigu
tai pagerintų renginio kokybę.
3.1.4. Pagal atskirą šalių susitarimą, suteikti daugiau arba mažiau paslaugų nei numatyta sutartyje.
3.1.5. Vykdytojas neatsako už renginio vietoje padarytą žalą tretiesiems asmenims dėl Užsakovo kaltės.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1 Pateikti visą informaciją, reikalingą Vykdytojui įvykdyti šią sutartį.
3.2.2 Laikytis Vykdytojo nurodymų dėl renginio taisyklių, saugumo reikalavimų bei viešosios tvarkos.
3.2.3 Ne vėliau kaip per 1 dieną po to, kai Vykdytojas atlieka darbus, pasirašyti paslaugų perdavimopriėmimo aktą.
3.2.4 Atsakyti už renginio metu padarytą žalą (sugadintą inventorių ir kt.). Tais atvejais, kai Užsakovas
kaltės neprisiima, Vykdytojas turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Užsakovas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
4. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka
4.1. Paslaugų kaina nurodyta šios Sutarties 2 punkte.
4.2. Atsiskaitymas vyksta per du kartus: 50 % avansą Užsakovas sumoka rezervacijos metu, likusią dalį - per
10 darbo dienų po tinkamo paslaugų suteikimo ir paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

4.3. Avansas skaičiuojamas pagal sutartyje numatytą paslaugų kiekį, t.y. __________________ Eur ___ ct.
4.4. Likusi paslaugų kaina skaičiuojama atsižvelgiant į faktiškai suteiktą paslaugų kiekį: t.y. atsižvelgiant į
faktinį dalyvių skaičių, kuris atsispindi paslaugų priėmimo – perdavimo akte.
5. Atsakomybė
5.1. Užsakovas, laiku nesumokėjęs sutartyje nustatyto atlyginimo, moka Vykdytojui 0.2 proc. nuo laiku
nesumokėtos sumos delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną.
5.2. Vykdytojas, sutartyje nustatytu terminu arba pagal šalių suderintą grafiką nesuteikęs paslaugų, moka
Užsakovui 0,2 proc. nuo šios sutarties sumos delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną.
6. Kitos sąlygos:
6.1. Jei kuri nors iš sutarties sąlygų būtų laikoma negaliojančia, tai sutartis dėl to netampa niekine. Tokiu
atveju ydinga sąlyga pakeičiama kita artimiausia jai pagal savo esmę sąlyga.
6.2. Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ji galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje.
6.3. Šalių ginčai sprendžiami tarpusavio derybomis. Nepavykus jų išspręsti, ginčai nagrinėjami Lietuvos
Respublikos teismuose.
6.4. Sutartis galioja iki visiško šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.
6.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
7.2. Ši Sutartis gali būti keičiama, pildoma ar nutraukiama tik Šalių raštišku susitarimu. Sutarties pakeitimai
ir papildymai galioja tik tuo atveju, jeigu padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.
7.3. Šalys įsipareigoja laikyti paslaptyje bet kokią techninę, komercinę, finansinę ar kitokio pobūdžio
informaciją, perduotą viena kitai, taip pat informaciją apie šią Sutartį bei imtis visų priemonių, kad gauta
informacija nepatektų tretiesiems asmenims.
7.4. Ši Sutartis sudaryta, vykdoma ir aiškinama taikant Lietuvos Respublikos teisę.
7.5. Tuo atveju, jeigu kuri nors šios sutarties nuostata taptų negaliojančia, neteisėta ar neįvykdoma, tai
neturėtų įtakos kitų šios sutarties nuostatų teisėtumui, galiojimui ir vykdymui, jeigu tai neiškreipia esminių
Sutarties nuostatų.
7.6. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybomis. Nesusitarus derybų būdu, ginčai sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.7. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po 1 (vieną) kiekvienai šaliai.
Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.
8. Sutarties priedai:
8.1. 1 priedas - „PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS“.
Šalių rekvizitai ir parašai:
Vykdytojas:

Užsakovas:

VŠĮ „Skautų slėnis“
Rojaus Sodų g. 1, Sukinių k.,
LT-20254 Ukmergės r.
Į.k. 303299703
LT183500010002272419
Paysera, 35000

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Direktorius
Jonas Dragūnas
_________________________
(parašas, antspaudas)

_____________________________________

Priedas Nr. 1 prie ________________ sutarties Nr. ______________________
PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS
Ukmergė, 2021 m. _____________________

Šiuo aktu patvirtinama, kad VŠĮ “Skautų slėnis” pagal Sutartį Nr. ______________________________
tinkamai atliko paslaugas __________________________________:
Data

Darbai

Užsiėmimo
kaina dalyviui,
EUR

Viso:

Paslaugas priėmė:
………………………
_______________________________________________
Paslaugas perdavė:
VŠĮ „Skautų slėnis“ direktorius Jonas Dragūnas
_____________________________________________

Dalyvių
skaičius

Paslaugos
kaina (be
PVM) EUR

