
MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO - PARDAVIMO

SUTARTIS

2020 m. rugpjūčio 18 d. Nr. S.T ^ 
Pasvalys

UAB „Maisto slėnis“ (toliau - Paslaugų teikėjas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Deivydo 
Vyniauto, veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus, ir Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla (toliau - 
Užsakovas), atstovaujama mokyklos direktorės Linos Rauckienės, veikiančios pagal Pasvalio Lėvens 
pagrindinės mokyklos nuostatus,

toliau Paslaugų teikėjas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu 
kartu -  „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau -  Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra maitinimo paslaugos, tokios, kokios numatytos Sutarties priede Nr. 
1 Techninė specifikacija (toliau -  Paslaugos), tiekiamos Sutartyje numatytomis sąlygomis ir 
terminais, atsižvelgiant į Užsakovo įvykdyto viešojo pirkimo (toliau -  Pirkimas) dokumentuose 
nustatytus reikalavimus ir Teikėjo pasiūlymą, pateiktą Pirkimui.

1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti paslaugas ir už jas sumokėti Sutartyje 
nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS

2.1. Paslaugos turi būti teikiamos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
2.2. Paslaugos teikimo terminas: nurodytas techninėje specifikacijoje.

3. PASLAUGŲ KAINA

3.1. Į Sutarties priedą - Teikėjo pasiūlymą - nurodytą paslaugų kainą įtraukti visi Paslaugų 
teikėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su paslaugų tiekimu susijusios išlaidos. Sutarties vertė 
62201,65 Eur be PVM, sutarties vertė 75264,00 Eur su PVM.

3.2. Sutarties kaina nurodyta Sutarties 3.1. p. (įskaitant įkainius, nurodytus priede Nr. 3) be 
PVM per visą Sutarties galiojimo laikotarpį yra nekeičiama, išskyrus atvejį, kai teisės aktais 
pakeičiamas PVM tarifo dydis, taikomas Paslaugoms. Sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant 
Teikėjo pasiūlymo kainos be PVM dalies, atitinkamai perskaičiuojant tik PVM dalį. Sutarties kaina 
dėl kitų mokesčių pasikeitimo ar kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama. Perskaičiuota 
Sutarties kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi, 
ir bus taikoma tai Paslaugų daliai, kuri bus teikiama po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo.

4. APMOKĖJIMO TVARKA



4.1. Atsiskaitymui už gautas mokinių nemokamo maitinimo Paslaugas Teikėjas iki kito 
mėnesio 8 d. pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą, nurodydamas faktiškai pateiktų pietų ar 
pusryčių skaičių ir kiekvieno maitinimo kainą, prie sąskaitos faktūros pridedamas kiekvienos dienos 
valgiaraštis ir valgiusių vaikų apskaitos lapas. Maisto gamybos išlaidos apmokamos pagal faktišką 
pateiktą davinių skaičių.

4.2. Užsakovas apmoka už suteiktas paslaugas pagal gautas iš Teikėjo sąskaitas faktūras per 
30 kalendorinių dienų, nuo sąskaitų faktūrų gavimo dienos. Atsiskaitoma pavedimu į Teikėjo 
nurodytą sąskaitą.

4.3. Už paslaugas bus atsiskaitoma pagal faktiškai nupirktus kiekius ir Paslaugų teikėjo 
pasiūlyme nurodytus įkainius. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visos sutarties vertės ar visų 
nurodytų kiekių.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Užsakovo ir Paslaugų teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. 
Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai 
Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo 
būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra 
nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti 
reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, 
būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

5.3. Sutarties vykdymo kontrolei paskirtas atsakingas Užsakovo asmuo yra Antanas Liubinas.
5.4. Sutarties vykdymui paskirtas atsakingas Paslaugų teikėjo asmuo yra Židronė 

Dobrovolskienė.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją kuri 
reikalinga Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Paslaugų teikėju ir suteikia jam visą informaciją, kurios 
pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti tinkamą 
paslaugų teikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Paslaugų 
teikėjo pateiktas sąskaitas.

6.5. Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už vaikų maitinimo vykdymą, nemokamo 
maitinimo dokumentų tvarkymą ir apskaitą.

6.6. Užsakovas atsako už valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal paskirtį, 
vaikų maitinimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

6.7. Užsakovas teikėjui pagal nuomos sutartį maisto ruošimui perduoda virtuvės ir pagalbines 
patalpas perdavimo priėmimo aktu.

6.8. Užsakovas pasilieka teisę naudotis valgyklos salės patalpomis savo reikmėms.



7. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Teikėjas moka patalpų mokestį sutarties galiojimo laikotarpiu pagal nurodytus patalpų 
nuomos įkainius. Sutarties galiojimo laikotarpiu patalpos perduodamos teikėjui pagal priėmimo -  
perdavimo aktą ir sutartį. Teikėjas materialiai atsako už išnuomotas patalpas.

7.2. Teikėjas nuompinigius už turto nuomą moka nuomos sutartyje nustatytais terminais, ne 
rečiau kaip vieną kartą per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

7.3. Perduotose patalpose įvykus avarijai ar nelaimingam atsitikimui darbe, Teikėjas atsako 
už pasekmes pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Sugedus perduotose patalpose esačiai 
įrangai maitinimo paslaugos Teikėjas savo lėšomis ją remontuoja arba ją keičia nauja.

7.4. Pasibaigus paslaugos teikimo sutarties laikotarpiui, Teikėjas virtuvės ir pagalbines 
patalpas bei patalpose esančią įrangą, pagal priėmimo-perdavimo aktą perduoda Mokyklai, 
nepabloginęs jų būklės, išskyrus natūralų nusidėvėjimą.

7.5. Paslaugų teikėjas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, 
kad darbuotojai jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei 
Paslaugų teikėjas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų 
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.6. Paslaugų teikėjas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Paslaugų teikėjas mano, 
kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) 
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.7. Paslaugų teikėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko 
konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties 
nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti 
kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.8. Kai Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, 
Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas 
įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir 
jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos 
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis 
ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Paslaugų teikėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subteikėjus tik prieš tai, ne vėliau 
kaip per 5 kalendorines dienas iki ketinimo keisti subteikėją, raštu pranešęs Užsakovui apie tokio 
keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subteikėjo, numatyto Sutarties 
priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subteikėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba 
subteikėjas buvo pasitelktas pagrindžiant teikėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose 
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subteikėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo 
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme



numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subteikėjo padėtis atitinka bent vieną pagal 
Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad 
Paslaugų teikėjas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subteikėją reikalavimus 
atitinkančiu subteikėju.

8.5. Užsakovui sutikus su subteikėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Paslaugų teikėju raštu 
sudaro susitarimą dėl subteikėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama 
Sutarties dalis.

8.6. Subteikėjo keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.2 ir 8.4 punkte pažeidimas laikomas 
esminiu Sutarties pažeidimu.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra netesybos.
/--n 9.2.Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.2. punkte numatyta tvarka, įsipareigoja

Paslaugų teikėjui pareikalavus mokėti Paslaugų teikėjui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio 
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Paslaugų teikėjas, uždelsęs suteikti paslaugas Sutartyje numatytais terminais, moka 
Užsakovui 0,02 % nuo nesuteiktų paslaugų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Už kiekvieną Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę Paslaugų Teikėjui skirti 500 Eurų 
baudą, jei Paslaugų teikėjas raštu (el.paštu) įspėtas apie sutarties pažeidimą, jo nepašalina per 1 darbo 
dieną ir per sutarties 9.3. p. nurodytą terminą raštu (el.paštu) nepateikia Užsakovui nustatyto 
pažeidimo pašalinimo įrodymų. Jeigu bauda yra taikoma, Užsakovas apie tai per 5 darbo dienas 
praneša Paslaugų teikėjui ir jis turi pareigą ją sumokėti. Bauda gali būti įskaityta į apmokėjimą už 
Paslaugas.

9.4. Jei Teikėjas pažeidžia 9.6 punkto nuostatas pirmą kartą, Užsakovo raštišku reikalavimu, 
sumoka 100,00 Eur baudą. Jeigu Teikėjas per 15 kalendorinių dienų nepašalina 9.6 punkte nustatyto 
pažeidimo, laikoma, kad Teikėjas pažeidė esminę sutarties sąlygą.

9.5. Jeigu Paslaugų teikėjas nutraukia Sutartį nesilaikant Sutarties 10.3.1 punkto jis Užsakovui 
privalo sumokėti 2000 eurų baudą.

9.6. Paslaugų Teikėjas pilnai atsako už tinkamą šios sutarties vykdymą, higienos normas 
atitinkančio, sveiko, saugaus, kokybiško ir estetiško maisto pateikimą.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys. Sutartis sudaroma vieneriems 
metams su galimybe sutartį 2 kartus pratęsti tomis pačiomis sąlygomis (bendras sutarties galiojimo 
terminas įskaitant visus pratęsimus ir atsiskaitymus, negali būti ilgesnis kaip 36 mėn.).

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, 
tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti raštišku Šalių susitarimu šiais atvejais:
10.3.1. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas vėluoja 

apmokėti už paslaugas daugiau kaip 2 mėnesius. Paslaugų teikėjui nutraukus Sutartį vienašališkai ir 
nesilaikant šiame punkte nurodytų reikalavimų ir terminų, toks nutraukimas bus laikomas esminiu 
sutarties pažeidimu ir taikoma Sutarties 9.5 p. numatyta bauda.



10.3.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bet kokiu atveju ir bet kuriuo 
Sutarties vykdymo metu. Užsakovas Paslaugų teikėją apie Sutarties nutraukimą privalo įspėti ne 
mažiau kaip prieš 2 mėnesius.

10.3.3. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys vadovaujasi ir Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

10.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.
10.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, 
kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai 
įvykdyta Sutartis.

10.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ar įsipareigojimų pagal 
Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

11. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

11.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir 
nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 
aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo 
sąlygose.

12.3. Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą. Užsakovo paskirtas asmuo, 
atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies 
nuostatas yra Antanas Liubinas.

12.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės 
verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas įsipareigoja 
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

12.5. Atleidimas nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majaure) aplinkybėms 
(esant karantinui, darbuotojų streikams, šiltuoju metų laikotarpiu temperatūrai mokymosi patalpose 
viršijus Lietuvos higienos normos reikalavimus, šaltuoju metų laikotarpiu oro temperatūrai esant 20 
laipsnių šalčio ir žemesnei bei kitoms aplinkybėms) nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose įtvirtinta tvarka. Tokiais atvejais Paslaugų Teikėjas neturi teisės reikalauti atlyginti 
nuostolių dėl įsipareigojimų nevykdymo, sąlygoto nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ar 
buvimo.

12.6. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės 
įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse 
sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

12.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.



12.8. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai 
Šaliai po vieną.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Sutarties priedas Nr. 1 yra techninė specifikacija (Pirkimo sąlygų priedas Nr.l);
13.2. Sutarties priedas Nr. 2 yra teikėjo pasiūlymas (Pirkimo sąlygų priedas Nr.3).

14. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PASLAUGŲ TEIKĖJAS
UAB „Maisto slėnis“
Adresas: Naftininkų g. 38-2, LT-9132 Mažeikiai 
Juridinio asmens kodas: 304939259 
PVM mokėtojo kodas:LT 100011972512 
Banko sąskaitos Nr.:
Bankas:
Banko kodas:
Tek: (8 443)20 300, (8 443)20 301 
EI. p.: maistoslenis@maistoslenis.lt

Atstovo pareigos: Direktorius

UŽSAKOVAS
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla
Adresas: Kalno 34, LT-39121 Pasvalys
Juridinio asmens kodas:290615290
PVM mokėtojo kodas: -
Banko sąskaitos Nr. LT417300010142264659
Bankas: Svvedbankas
Banko kodas: 73000
Tek: (8 451) 34 213
EI. p.: levensm@pasvalys.lt

Atstovo pareigos : Direktorė
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