SUTARTIS Nr. 12313232-xx598r
Vilnius
2017 m. rugsėjo 7 d.
1. Sutarties subjektai
UAB „Įmonė”, įmonės kodas 132123123, adresas Gatvės g. 6-8, Vilnius, atstovaujama direktoriaus
Vardo Vardaičio, (toliau vadinama Užsakovu), ir pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.
985548-5 dirbantis Pavardas Pavardaitis, sudarė šią sutartį.
2. Sutarties objektas
Vykdytojas įsipareigoja suteikti Užsakovui profesijų klasifikatoriaus sąrašo sukūrimo paslaugas
(toliau – Paslaugos) sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti
Vykdytojui už tinkamai suteiktas paslaugas pagal šioje sutartyje numatytą tvarką.
3. Paslaugų atlikimo terminai ir kainos:
Data

Darbai

2014 02 27

Profesijos klasifikatorius

Viso:

Vieneto
kaina, Eur
100,00

Kiekis, vnt.
1

Paslaugos
kaina, Eur
100,00
100,00

4. Šalių įsipareigojimai
4.1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti Užsakovo nurodytas paslaugas sutartais terminais – iki
2016.03.10.
4.1.1. Vykdytojas įsipareigoja suteikti paslaugas kokybiškai ir laiku, pagal suderintus reikalavimus.
4.1.2.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.
4.1.3. Vykdytojas įsipareigoja pateikti individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją Užsakovui ne
vėliau, kaip sutarties pasirašymo dieną.
4.1.4 Vykdytojas neatsako už klasifikatoriaus tikslumą.
4.2.Užsakovas įsipareigoja:
4.2.1 Ne vėliau kaip per 1 dieną po to, kai Vykdytojas atlieka darbus, pasirašyti paslaugų perdavimopriėmimo aktą.
5. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka
5.1 Paslaugų kaina nurodyta šios Sutarties 3 punkte. Vykdytojas nėra PVM mokėtojas, todėl PVM
neskaičiuojamas.
5.2. Atsiskaitymas vyksta per 14 dienų po tinkamo paslaugų suteikimo ir paslaugų priėmimoperdavimo akto pasirašymo.

5.3. Vykdytojas įsipareigoja pats sumokėti LR įstatymais nustatytus mokesčius.
5. Atsakomybė
6.1. Užsakovas, laiku nesumokėjęs sutartyje nustatyto atlyginimo, moka Vykdytojui 0.2 proc. nuo
laiku nesumokėtos sumos delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną.
6.2. 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:
7.1. 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.
7.2. Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ji galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje.
7.3. Šalių ginčai sprendžiami tarpusavio derybomis. Nepavykus jų išspręsti, ginčai nagrinėjami
Lietuvos Respublikos teismuose.
7.4. Sutartis galioja iki visiško šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.
7.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
Užsakovas:

Vykdytojas:

UAB „Įmonė“
Į/k 1321321321
PVM mok.kodas Eur597564264
Adresas: Gatvės g. 6-8, Vilnius
Tel. (8-5) 1231233

Pavardas Pavardaitis
a.k. 565151561561
Adresas: Takelio g. 1, Kaunas
Tel. 123123332

Direktorius
Vardas Vardaitis

Pavardas Pavardaitis

_______________
(parašas)

_____________________
(parašas)

A.V.

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS
(Sutartis Nr. 6546546, 2017 m. rugsėjo 7 d.)

2017-03-15
Vilnius
Šiuo aktu patvirtinama, kad Pavardas Pavardaitis pagal Sutartį Nr. 6546546 tinkamai atliko
paslaugas UAB „Įmonė“:
Data

Darbai

2016 03 17

Profesijų klasifikatoriaus paruošimas

Viso:

Vieneto
kaina, Eur
100,00

Kiekis, vnt.
1

Paslaugos
kaina, Eur
100,00
100,00

Darbus priėmė:
UAB „Įmonė“
Direktorius Vardas Vardaitis___________________________________________________
Darbus perdavė: Pavardas Pavardaitis___________________________________________

