PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktoriaus
2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 2-36
PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS
201_ m. _____________ d. Nr.
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, atstovaujama direktorės Nijolės Masiulienės, toliau vadinama
Paslaugos teikėju ir ______________________________, toliau vadinamas Paslaugos užsakovu, (abu kartu toliau - Šalys)
sudaro šią paslaugos teikimo sutartį.
I.

SUTARTIES SĄLYGOS

Paslaugos teikėjas suteikia Paslaugos užsakovui
konferencijų salę/ posėdžių salę (pabraukti)
_____________________________ organizuoti. Renginio trukmė _______ val.
2. Patalpos suteikiamos 201_ m. ___________________ d. nuo ___ val. iki ___ val.
Reikalinga/nereikalinga įranga: demonstracinė/įgarsinimo/kompiuteriai (pabraukti).
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014- 10-30 sprendimu Nr. T2- 302 patvirtinta patalpų nuomos kaina: pirma val. ____Eur, papildomos val. - ___ Eur, iš viso: _______ Eur.
1.

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

II.

3. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
3.1. numatytam renginiui suteikti tvarkingas, švarias, apšviestas patalpas;
3.2. užtikrinti patalpoje reikiamą skaičių kėdžių.
4. Paslaugos užsakovas įsipareigoja:
4.1. naudoti patalpas tik savo teisėtai veiklai;
4.2. laikytis patalpoms keliamų priešgaisrinės saugos ir sanitarinių taisyklių reikalavimų;
4.3. neperleisti patalpų tretiems asmenims be Paslaugų teikėjo leidimo;
4.4. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto patalpų ar jose esančio inventoriaus eksploatavimo;
4.5. po renginio palikti patalpas švarias ir tvarkingas;
4.6. už patalpų nuomą sumokėti pagal pateiktą Paslaugos teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip sekančią dieną po renginio
(arba susitarus kitais terminais), pervedant į Paslaugos teikėjo nurodytą banko sąskaitą arba sumokant grynaisiais.
III.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

5. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną
kiekvienai Šaliai.
6. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos tik rašytiniu Šalių susitarimu. Žodinės išlygos neturi juridinės
galios.
7. Sutartis gali būti nutraukta tik rašytiniu Šalių susitarimu.
IV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu
tretiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios
sutarties pagrindu.
9. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsiant
raštu informuoti viena kitą.
10. Visi su šia sutartimi susiję ginčai tarp Šalių sprendžiami derybų keliu, o Šalims nesutarus – Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
Paslaugos teikėjas
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Įmonės kodas 190922922
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