PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.
Alytus 2013 ................. d.
Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras (toliau Paslaugos teikėjas),
atstovaujamas
direktoriaus
Tomo
Stupurio
ir
...........................................................................................
(toliau
Paslaugos
gavėjas),
atstovaujamas direktoriaus ................................................. , sudarėme šią sutartį.
1. Sutarties dalykas
1.1 Paslaugos teikėjas šalių susitarimu perduoda Paslaugos gavėjui teisę naudotis patalpomis:
1.1.1
didžiosios salės su prieigomis (Naujoji g. 52);
1.1.2
posėdžių salė (Naujoji g. 52)
1.1.3
spaudos konferencijų salė ( Naujoji g. 52)
1.1.4
WC pagrindiniai (senoje dalyje, prie Naujosios gatvės);
1.1.5
Rūbinė žiūrovams (senoje dalyje, prie Naujosios gatvės);
1.1.6
Rūbinės - persirengimo kambariai atlikėjams .................. ;
1.1.7
Rūbinės – persirengimo kambariai aptarnaujančiam renginį
personalui .................
1.2 Paslaugos trukmė renginiui ......................................organizuoti nuo ....................... iki
........................., val.
2. Paslaugos teikėjo įsipareigojimai
2.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja perduoti švarias, tvarkingas, apšviestas, žiemos sezonu
šildomas patalpas, Paslaugos gavėjui nuo nustatyto laiko pradžios.
3. Paslaugos gavėjo įsipareigojimai
3.1. Paslaugos gavėjas įsipareigoja palaikyti švarą ir tvarką. Be Paslaugos teikėjo raštiško
leidimo nepernuomoti patalpų ar jų dalies.
3.2. Paslaugos gavėjas įsipareigoja sumokėti vienkartinį nuomos mokestį...............lt (plius
PVM) į Paslaugos teikėjo nurodytą sąskaitą banke likus nemažiau kaip 72 valandom iki
renginio pradžios. Nesumokėjimas vienkartinio mokesčio nustatytu laiku yra pagrindas
Paslaugos teikėjui nutraukti šią sutartį vienašališkai ne teismo tvarka įspėjus Paslaugos
gavėją prieš vieną darbo dieną. Į vienkartinį mokestį yra įskaičiuota:
Visos komunalinės paslaugos renginiui (elektra, vanduo, valymo paslaugos)
3.3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja atlyginti faktines pasiruošimo renginiui išlaidas, jeigu
renginys neįvyko dėl Paslaugos gavėjo kaltės.
3.4. Paslaugos gavėjas sceną įrengia vietoje C parterio.
3.5. Paslaugos gavėjas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas už sugadintus ar sulaužytus baldus bei
kitą inventorių.
3.6. Paslaugos gavėjas įsipareigoja neatlygintinai pateikti ložių nuomotojams kvietimus arba
leidimus, ne vėliau kaip 14 dienų iki renginio pradžios, kad jie galėtų patekti į renginį :
3.6.1. Ložei „A“ - 20 vnt;
3.6.2. Ložei „B“ - 28 vnt;
3.6.3. Ložei „C“ - 17 vnt;
3.6.4. Ložei „D“ - 17 vnt;
3.6.5. Ložei „E“ - 18 vnt;
3.6.6. Ložei „F“ - 15 vnt;
3.6.7. Ložei „G“ - 9 vnt;

3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

3.6.8. Ložei „H“ - 17 vnt;
3.6.9. Ložei „I“ - 21 vnt;
Paslaugos teikėjas suteikia, renginio metu, neatlygintinai dvi prekybines vietas sporto
rūmų kavinės nuomuotojui.
Paslaugos gavėjas privalo suderinti visą reklamą kurią naudos renginio metu ir prieš jį,
sporto centro patalpose.
Paslaugos gavėjas privalo suderinti prekių asortimentą, kuriuo prekiaus renginio metu, su
sporto centro administracija.
Paslaugos teikėjas, už papildomą mokestį suteikia prekybinį plotą paslaugos gavėjui.
Sutarties galiojimas ir nutraukimas
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki ........................
Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais
Kiekviena šalis turi teisę nutraukti sutartį ne teismine tvarka šalių susitarimu, prieš tai
informavus kitą šalį raštu ne vėliau kaip tris dienas iki renginio.

4.4. Visa informacija, esanti šioje Sutartyje ar su ja susijusi, bus laikoma konfidencialia ir negali būti
atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas yra privalomas pagal teisės
aktus arba būtinas, siekiant tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
4.5. Visi pranešimai, susiję su šia Sutartimi, turi būti siunčiami rašytine forma faksu, elektroniniu paštu,
paštu arba įteikiami pasirašytinai šioje Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais.
4.6. Vienos Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais:
4.6.1. įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai;
4.6.2. 3 darbo dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu;
4.6.3. išsiuntimo dieną, jeigu išsiųsta faksu ar elektroniniu paštu iki 17 val. 00 min.;
4.6.4. kitą dieną po išsiuntimo, jeigu išsiųsta faksu ar elektroniniu paštu vėliau nei 17 val. 00 min.
4.7. Apie savo rekvizitų pasikeitimą Šalis privalo iš anksto pranešti kitai Šaliai raštu. Visi pranešimai
(dokumentai), kuriuos viena Šalis išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama pranešimą apie pastarosios
adreso pasikeitimą, laikomi tai Šaliai tinkamai įteiktais.

4.8. Visi ginčai kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio darybomis, o nepavykus
susitarti, LR įstatymų nustatyta tvarka.

5. Šalių rekvizitai
Viešoji įstaiga
Alytaus sporto ir rekreacijos centras

...............................................................
...............................................................

Naujoji g. 52 , Alytus LT-62381
A/s LT817044060001932529
AB SEB bankas. Banko kodas 70440
Įstaigos kodas 300022462
PVM kodas LT 100000975012
Tel.: +370 315 37 622
Faks.: +370 315 37 622

................................................................
A/s ..........................................................
...................... bankas. Banko kodas .........
Juridinio asmens kodas ...........................
PVM mokėtojo kodas ..............................
Tel.: ........................................................
Faks.: .......................................................

Direktorius Tomas Stupuris
A.V.
___________________________
( parašas)

Direktorius ................................................
A.V.
_____________________________________
( parašas)

