
 

     SUTARTIS Nr. XXXX 
Vilnius 

2019 m. Lapkričio 06 d. 
 

1.Sutarties subjektai: ..............................., Vilnius (toliau vadinama Užsakovu), ir pagal 
individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 019462  dirbantis Ruslan Paškovskij (toliau vadinama 
Vykdytoju), sudarė šią sutartį. 
 
2.Sutarties objektas  
Vykdytojas įsipareigoja suteikti Užsakovui maitinimo paslaugas (toliau – Paslaugos) sutartyje 
nurodytais terminais ir sąlygomis, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui už suteiktas 
paslaugas pagal šioje sutartyje numatytą tvarką. 
 
3.Paslaugų atlikimo  kainos: 
 

Paslauga/prekė Kiekis 
Kaina  
už 1vnt 

Bendra 
suma   

ŠALTI UŽKANDŽIAI       
Avokadų ir lašišos užkandis stiklinaitėje 15 1,11 16,65 
Krevetės tempura tešloje 15 1,11 16,65 
Krepšelis su kumpiu ir sūriu 15 0,95 14,25 
 Lavašas su lašiša 15 0,74 11,1 
Šoninė su slyva 15 0,85 12,75 
Cukinijos suktinukai su varške ir česnakais 15 0,74 11,1 
Rūkyto kumpio suktinukai su kietuoju sūriu ir špinatais 15 0,91 13,65 
Vyšniniai pomidoriukai su mocarela suriu ir baziliku 15 0,74 11,1 
Krevetės ant duonelės 15 1,11 16,65 
Sumuštinukas su vytintu kumpiu ir vyšniniu pomidoriuku 15 0,88 13,2 
Vytinto kumpio ir meliono suktinukas 15 0,91 13,65 
Lavašas su kumpiu 20 0,74 14,8 
Užkandėlė prie vyno (fuetec, karnišonai, Serrano, pel. Sūris, alyvuogės, krekeriai) 4 2,9 11,6 
Rūkytos mėsos rinkinys(panevėžio file,aromatinis kumpelis, k/r kumpis, vytinta 
mėsa) 8 1 8 
Natūralus kiaulienos vyniotinis su saulėje džiovintais pomidorais 1 17 17 
Vištienos vyniotinis su abrikosais/ špinatais 0,5 16 8 
Vištienos vyniotinis su pistacijomis 1 16 16 
Virtas kiaulienos liežuvis su majonezo-krienų padažu 0,5 13 6,5 
Kepti vištienos peteliai su saldžiarūgščiu aštriu padažu 2 10,6 21,2 
Vištienos filė juostelės sezamo apvalkale 10 1,55 15,5 

UŽKANDŽIAI PRIE ALAUS       
Kepta duona su česnaku 3 10,5 31,5 
Duonos traškučiai 10 1,5 15 
Rūkytos kiaulių ausys 1 12,5 12,5 
Sūrių rinkinys (medžiotojų sūris, mėlynojo pelėsio sūris, džiugas) 1 20 20 
Pikantiški tortilijų traškučiai 10 2 20 

SALOTOS       
Kapreze salotos 6 4,54 27,24 
Graikiškos salotos 6 4,54 27,24 
Cezario salotos su vištiena 6 5,7 34,2 



 

KARŠTIEJI PATIEKALAI       
Vistienos kepsniai su spinatais ir sprandines kepsniai su padazu 12 7,53 90,36 
sprandines kepsniai su padazu 13 7,82 101,66 

PUSRYČIAI       
       
Kibinai (vištienos, kiaulienos įdarai) 25 1 25 
Sultinys  25 1 25 
Visa suma uz maistą     699,05 

 
Į kainą įskaičiuota: reikiamas kiekis duonos, batono. Paslaugų suteikimui reikalingi indai ir 
įrankiai; stalo serviravimas, stalo priežiūra. 
Užsakovo pateiktų maisto produktų pateikimas stalui. Paruošiame stalo vandens ir (ar) gaiviųjų 
gėrimų iš užsakovo pateiktų sirupų ir kt, bei juos išpilstome, patiekiame ant stalo. 
Bus suteikti visi svečiams vaišintis reikalingi indai (lėkštės karštiesiems patiekalams, užkandžių ir 
desertų lėkštutės), įrankiai, taurės (šampanui ir vynui), stiklinės gaiviesiems gėrimams, stikliukai 
stipriesiems gėrimams, bokalai alui (jei Vykdytojas juos spės įsigyti iki nurodytos paslaugų teikimo 
dienos) 
 
3.1. Nurodyti paslaugų kiekiai yra skaičiuojami 65-iems žmonėms. Iki 20XX-XX-XX žmonių 
skaičius užsakovo iniciatyva gali būti tikslinamas (koreguojamas). Atitinkamai, pagal pasikeitusų 
žmonių skaičių, perskaičiuojami galutiniai paslaugų kiekiai ir bendra kaina (mokama suma). Taipogi 
gali būti keičiami patiekalai.  
3.2. Užsakovas iki 20XX-XX-XX sumoka vykdytojui XXX,XX Eur avansą. 
 
4.Šalių įsipareigojimai 
4.1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti Užsakovo nurodytas paslaugas  20XX.XX.XX dieną adresu:   
A. Jakšto g. 1, Vilnius 01105 
4.1.1. Vykdytojas įsipareigoja suteikti paslaugas tinkamai, pagal  is anksto 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. Užsakovas įsipareigoja apmokėti indų (lėkščių, taurių, stiklinių, stikliukų ir kt) dūžį pagal 
www.maistoruosa.lt tinklapyje nurodytus įkainius. 
4.1.4. Užsakovas nurodo tikslius paslaugų teikimo vietų adresus ir jei reikia kelionės maršrutą.  
4.1.5. Užsakovas pasirūpina visom reikalingom sąlygom Vykdytojui tinkamai teikti paslaugas 
nurodyta data ir adresų. 
4.1.6. Užsakovas nurodo tikslų paslaugų teikimo vietos adresą ir, jei reikia, kelionės maršrutą. 
4.1.7. Užsakovas nurodo visus alergizuojancius produktus, kurių jo svečiai netoleruoja. 
 
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: 50 procentų sumos avansu, po sutarties pasirašymo. Likusi suma 
grynaisiais iškart po suteiktų paslaugų. Jei atsiskaitoma bankiniu pavedinu, atsiskaitoma prieš 
paslaugų suteikimą. 
5.3  Vykdytojas įsipareigoja pats sumokėti LR įstatymais nustatytus mokesčius. 
5.4  Atsiskaitymas už paslaugas (įskaitant avansą) atliekamas atskirai susitarus tarpusavyje (grynais 

arba pavedimu). 
 

http://www.maistoruosa.lt


 

 
6. 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,  
Užsakovui grąžina visas gautas įmokas (įskaitant avansą), nurodytos 3 punkte, per 5 darbo dienas 
nuo 4.1. punkte nurodytos datos.  
 
7. 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 numatyta tvarka, Vilniaus mieste. 
7.4. Sutartis galioja iki visiško šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo. 
7.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. 
 
 
Užsakovas: 
Vardas pavarde 
Adresas 
Vilnius,  
Tel. 86XXXXXXX 
 
 
 

 
                                     

Vardas Pavarde _____________ 
        (parašas) 

Vykdytojas: 
Ruslan Paškovskij 
Adresas: Vaidagų g.62 
Vilnius 
Tel. 867001008 
Iniviualios veiklos pažymos Nr. 019462   
A/s: LT82 7300 0101 0289 9381 
AB SwedBank 
 
 

Ruslan Paškovskij______________ 
        (parašas) 

 
 
 


