MAITINIMO PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. P Ą - ¿ 9 ' 9 / / #
2019 m. rugsėjo 27 d.
Narteikiai
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio renginio centro Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio
padalinys, juridinio asmens kodas 111963995, atstovaujama padalinio vadovo Vytauto Jurėno,
veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau - Paslaugos teikėjas),
Grūžių vaikų globos namai, juridinio asmens kodas 169250587, buveinės adresas Gružių k.,
Vaškų šen., Pasvario r. sav., atstovaujama direktorės Danutės Kazickienės, veikiančios pagal įstaigos
nuostatus, (toliau - Užsakovas), ir
toliau atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“, sudarė šią sutartį, toliau vadinama
„Sutartis“.
I. Sutarties objektas ir paslaugos teikimo terminai
1.1. Sutarties objektas - dviejų vaikų globos namų auklėtinių (gim. 2004 m.) maitinimo (pietų
teikimo) paslaugos Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinyje, esančioje Mažupės g. 3, Narteikių
k., Joniškėlio šen., Pasvalio r.
Paslaugos teikiamos kiekvieną Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio darbo dieną
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei moksleivių atostogų dienas). Maitinimo paslaugos teikiamos
pagal Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio nemokamo mokinių maitinimo valgiaraštį
atitinkamos amžiaus grupės vaikams („11 m. ir vyresni vaikai“), už pinigų sumą, numatytą Sutarties
2.1. punkte.
1.2. Paslaugos teikimo pradžia - 2019 m. spalio 1 d.
1.3. Paslaugos teikimo pabaiga - iki kol 1.1. p. įvardintas vaikas mokysis Joniškėlio Igno Karpio
žemės ūkio padalinyje (Užsakovas apie tai, kad paslaugos nebebus reikalingos, įsipareigoja įspėti
Paslaugų teikėją ne vėliau, kaip prieš 3 maitinimo paslaugų teikimo dienas iki poreikio gauti paslaugas
išnykimo, tačiau bet kuriuo atveju, paslaugos bus teikiamos ne ilgiau, iki galios Grūžių vaikų globos
namų ir Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio 2019-09-27 sudaryta Paslaugų sutartis Nr. F42019/10).
II. Sutarties objekto kaina ir atsiskaitymo tvarka
2.1. Teikiamų paslaugų vieno asmens vienos dienos pietų maitinimo paslaugos kaina - 1,55
(vienas euras penkiasdešimt penki centai) Eur. Kainos pateiktos su PVM ir visais mokesčiais. Jeigu
analogiškomis sąlygomis bus maitinamas didesnis Užsakovo globotinių/rūpintinių skaičius,
apmokėjimas už maitinimo (pietų teikimo) paslaugas bus vykdomas šioje Sutartyje nustatytomis
sąlygomis, pasirašant papildomus susitarimus dėl papildomų vaikų. Jeigu paslaugų teikimo įkainis
susitarimų su Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padaliniu pagrindu bus keičiamas, jis bus taikomas ir
maitinamų Užsakovo globotinių/rūpintinių atžvilgiu.
2.2. Užsakovas už maitinimo paslaugas Paslaugos teikėjui moka pagal gautus atsiskaitymo
dokumentus ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po atsiskaitymo dokumentų išrašymo dienos.
2.3. Užsakovas, laiku nesumokėjęs Paslaugos teikėjui už suteiktas paslaugas, moka Paslaugos
teikėjui 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę
dieną.
III. Šalių įsipareigojimai
3.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
3.1.1. Kokybiškai teikti maitinimo paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir
kitais teisės aktais, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, sutarties sąlygų reikalavimų.
3.2. Paslaugų Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. Priimti Paslaugų teikėjo maitinimo paslaugas ir sumokėti Paslaugos teikėjui už suteiktas
paslaugas, kaip numatyta šios sutarties 2.2. punkte.
3.2.2. Netrukdyti Paslaugos teikėjui teikti maitinimo paslaugą.

3.2.3. Pagrįstas pastabas (jeigu tokių yra) pateikti maitinimo paslaugos gavimo momentu.
IV. Šalių atsakomybė
4.1.
Šalys įsipareigoja vykdyti visus įsipareigojimus numatytus šioje sutartyje ir LR galiojančių
norminių teisės aktų reikalavimus.

5.1.
5.2.
5.3.
5.5.
5.6.

V. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos
Sutartis galioja 1.2. ir 1.3. punktuose nurodytais terminais.
Šalys gali nutraukti šią Sutartį prieš terminą tarpusavio susitarimu.
Vienašališkai Sutartis gali būti nutraukta, įspėjus kitą Šąli prieš 14 kalendorinių dienų.
Sutarties nutraukimo dieną Užsakovas privalo pilnai atsiskaityti su Paslaugos teikėju.
Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai

šaliai.
VI. Force majeure
6.1. Atsiradus nenumatytoms sąlygoms ar aplinkybėms, kurios pagal Lietuvos Respublikos
norminius teisės aktus yra laikomos nenugalima jėga ir dėl kurių Šalis ar Šalys negali vykdyti savo
įsipareigojimų, sutarties vykdymas yra atidedamas iki tų aplinkybių išnykimo.
6.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys visus klausimus sprendžia vadovaujantis
atitinkamais, tai reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.
VII. Ginčų sprendimas, kitos sąlygos
7.1. Iškilusius nesutarimus visais Sutarties vykdymo klausimais Salys susitaria spręsti tarpusavio
raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio
teismingumo taisykles sprendžia Kretingos rajono apylinkės teisme.
7.2. Šalys susitaria, kad ši Sutartis bei jos priedai yra konfidencialūs ir be kitos Šalies sutikimo
negali būti viešinami, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
7.3. Visi Šalių raštu patvirtinti priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

Užsakovas:

VIII. Šalių rekvizitai:
Paslaugos teikėjas:

Gružių vaikų globos namai
Adresas: Gružių k., Vaškų šen., Pasvario r. sav
Įstaigos kodas 1692505877
PVM mokėtojo kodas: Bankas: Luminor Bank
Banko,kodas: 40100
A/s LT594010042600000027
EI. paštas: gruziuvgn@,pasvalys.lt
Tek: +370 451 42 600, +370 451 42 546
Faksas: +370 451 42 546

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio
padalinys
Mokyklos g. 3, Narteikių k., Joniškėlio šen.,
Pasvalio r. LT-39295
Įmonės kodas: 111963995
PVM mokėtojo kodas LT 119639917
AB Luminor Bank
Banko kodas 40100
A/s LT90 4010042600080076
El.paštas: ioniskeliozupm@ikarpis.lt
Telefonas: 8-451-38731

