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         MAITINIMO PASLAUG Ų VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO 
                                                SUTARTIS Nr.  
 

2014-07-17 
                                                                                             (data) 

Prienai 
                                                        (vietovė) 

 
      Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“, atstovaujamas l. e. direktorės pareigas Loretos  
Jakinevičienės, veikiančios pagal lopšelio-darželio nuostatus (toliau-Perkančioji organizacija) ir 
UAB „Sotega“, atstovaujama direktorės Odetos Kasteckienės, veikiančios pagal įmonės įstatus 
(toliau-Tiekėjas) sudarėme šią paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį. 
 
1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Tiekėjas įsipareigoja suteikti Perkančiajai organizacijai ugdytinių mokamo ir nemokamo 
maitinimo paslaugas (toliau-Paslaugos), o Perkančioji organizacija įsipareigoja už tinkamai 
suteiktas paslaugas mokėti pagal Tiekėjo pasiūlytus įkainius. 
1.2. Paslaugos turi būti atliktos Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ virtuvės patalpose J. 
Basanavičiaus g. 16, Prienai. 
  
2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
2.1. Tiekėjas įsipareigoja: 
2.1.1. organizuoti Perkančiojoje organizacijoje ugdytinių maitinimą pagal Visuomenės sveikatos 
centro patvirtintas maitinimo, sanitarijos ir higienos normas. Maistas turi būti ruošiamas vietoje, 
Perkančiosios organizacijos virtuvėje. Tiekėjas privalo laikytis suderintame su Kauno visuomenės 
sveikatos Prienų skyriaus centru valgiaraštyje nurodytų energetinių verčių ir pasiūlyme pateiktų 
įkainių kiekvienai amžiaus grupei; 
2.1.2. apsirūpinti trūkstama įranga ir virtuvės inventoriumi technologinio proceso užtikrinimui; 
2.1.3. aprūpinti virtuvės darbuotojus specialiais drabužiais, plovimo ir dezinfekuojančiomis 
priemonėmis; 
2.1.4. kartu su Perkančiąja organizacija nustatyti pagaminto maisto atidavimo į grupes grafiką; 
2.1.5. pagal aktą priimti suteikiamas virtuvės bei pagalbines patalpas, įrengimus, inventorių, juos 
saugoti, eksploatuoti, laikantis darbo saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės 
saugos taisyklių; 
2.1.6. naudoti patalpas ir įrengimus tik ugdytinių maitinimui organizuoti ir tvarkingai jas 
eksploatuoti; 
2.1.7. užtikrinti kokybišką patiekalų gaminimą, produktų ir žaliavų tinkamą sandėliavimą, atsakyti 
už produktų kokybę ir maitinimą Perkančiosios organizacijos patalpose; 
2.1.8. savo lėšomis atlikti sugedusios virtuvės įrangos remontą arba pakeisti nauja, užtikrinant 
įrengimų veikimą; 
2.1.10. už sunaudotą elektrą, karštą ir šaltą vandenį su nuotekomis, už patalpų šildymą tiekėjas 
nemoka; 
2.1.11. Perkančiajai organizacijai mokėti virtuvės patalpų (36,4 m2)  ir pagalbinių patalpų (19,5 m2) 
nuomos mokesčius  (684.19 Lt) sumą per mėnesį), į kuriuos įskaičiuoti komunalinių paslaugų ir  
nurodytų Sutarties 2.1.10. p., mokesčiai. 
2.1.12. savo lėšomis atlikti einamąjį virtuvės ir pagalbinių patalpų remontą; 
2.1.13. pagal galiojančius nurodymus tvarkyti ir rūšiuoti maisto bei buitines atliekas, susijusias su 
maisto gaminimu; 
 
2.2. Perkančioji organizacija įsipareigoja: 
2.2.1. suteikti naudoti pagal paskirtį apšildomas (nemokamai apšildomas) virtuvės (36,4 m2) ir 
pagalbines  (19,5 m2) patalpas pagal prie sutarties pridedamą perdavimo-priėmimo aktą. Leisti 
Tiekėjui maitinimo paslaugai teikti nemokamai naudotis elektra, karštu ir šaltu vandeniu, 
kanalizacijos sistema.  
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2.2.2. sudaryti nemokamą maitinimą gaunančių ugdytinių sąrašus. Pervesti lėšas į Tiekėjo sąskaitą 
už ugdytinių, kuriems valstybė teiks paramą, maitinimą; 
2.2.3. paskirti Perkančiojoje organizacijoje asmenį, atsakingą už nemokamo maitinimo 
organizavimą. 
 
3. PASLAUGŲ KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA 
 
3.1. Perkančioji organizacija Tiekėjui už tinkamai suteiktas ugdytinių nemokamo maitinimo 
paslaugas moka kainą, kuri nurodyta Tiekėjo viešojo pirkimo pasiūlyme: 
Maitinimo paslauga 
 
Eil. 
Nr. 

Paslaugų 
pavadinimas 

Preliminarus 
porcijų kiekis 
per dieną, 
vnt.  

Vidutinis 
maitinimo 
dienų 
skaičius per 
metus 

Maisto 
produktų 
kaina su 
PVM, Lt 

Patiekalų 
gamybos išlaidos 
(antkainis) su 
PVM, Lt 

Bendra kaina su 
PVM, Lt 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Dienos 

maitinimas 
darželio 
vaikams 

        74   232 6,94 0,00 119145,92 

2. 
 

Dienos 
maitinimas 
lopšelio 
vaikams 
 

25 232 
 

6,09 
 

0,00 35322,00 

3. Nemokamas 
maitinimas 

       3 232 6,94 0,00 4830,24 
 
 

 PRELIMINARI KAINA VIENIEMS  METAMS (Lt su PVM): 
 

159298,16 

 
3.2. Į Paslaugų mokamo maitinimo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į 
Paslaugų kainą privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas; 
3.3. Paslaugų kaina sumokama per 30 dienų nuo Paslaugų sąskaitos-faktūros pateikimo dienos; 
3.4. Perkančioji organizacija už Paslaugas Tiekėjui sumoka paslaugų kainą pagal šią  
sutartį mokėjimo pavedimu, pervesdamas pinigus į toliau šioje Sutartyje nurodytą  
Tiekėjo banko sąskaitą. 
3.5. Ugdytinių maitinimo paslaugų kainos (įkainiai) gali būti perskaičiuojami: 
3.5.1. Pasikeitus mokesčiams (pridėtinės vertės mokesčiui ir kt. mokesčiams, galintiems įtakoti 
kainos pasikeitimą – pajamų, pelno, akcizo ir kt.), kaina, sutarties galiojimo metu gali būti 
perskaičiuojama (didinama/mažinama) tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia mokesčiai, vienos iš 
sutarties šalių iniciatyva. Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo teisės aktų, kuriais pakeičiami 
mokesčiai, įsigaliojimo dienos. Kainos perskaičiavimas įforminamas pasirašant Šalių susitarimą, 
kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Už paslaugas atliktas iki pasikeičiant mokesčiams, 
atsiskaitoma pasiūlyme pateiktais įkainiais. 
3.5.2. Pasikeitus ar įsigaliojus naujiems teisės aktams (minimalios algos dydžiui, bazinės socialinės 
išmokos dydžiui, socialinės paramos finansavimo dydžiams, Prienų rajono savivaldybės tarybos 
sprendimams ir t.t.), įtakojantiems paslaugų teikimo kainą. 
3.5.3. Sutarties kaina keičiama, jei po sutarties įsigaliojimo dienos tiesioginių tiekėjo gamybos 
išlaidų (vandens, elektros energijos, šilumos tiekimo, minimalaus darbo užmokesčio didėjimas, 
kuro) kainų indeksas pakito daugiau nei 3 procentai. Sutarties kaina perskaičiuojama remiantis LR 
Statistikos departamento biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Perskaičiuojama tų 
paslaugų kaina, kurios pagal sutartį teikiamos po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos 
pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo sutarties šalys. 
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3.5.4. Maisto produktų kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio kitimo bus atliekamas taikant 
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Statistikos departamentas) 
tinklapyje http://www.stat.gov.lt/ Vartotojų kainų indeksas (VKI) ir kainų pokyčiai paskelbtus 
mėnesinius „01 Maistas ir nealkoholiniai gėrimai“ kainų indeksus, jeigu kainų pokytis lyginant 
einamųjų metų  paskutinio paskelbto mėnesio kainas su praėjusių metų to paties mėnesio kainomis 
pakito daugiau kaip 3 procentais. Maisto produktų kainos perskaičiavimo koeficientas 
apskaičiuojamas einamųjų metų paskutinio paskelbto mėnesio Maisto ir nealkoholinių gėrimų kainų 
indeksą dalijant iš praėjusių metų to paties mėnesio Maisto tiekimo paslaugų kainų indekso. 
Sutarties galiojimo laikotarpiu, maisto produktų kainos perskaičiavimo terminas gali būti keičiamas, 
abiems šalims susitarus, atsižvelgiant į šalies ekonominę padėtį, paskutinius paskelbtus mėnesinius 
Maisto ir nealkoholinių gėrimų kainų indeksus, siekiant ekonominio efektyvumo abiems šalims. 
Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo teisės aktų, kuriais padaryti pakeitimai įsigaliojimo dienos. 
Kainos perskaičiavimas įforminamas pasirašant Šalių susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties 
dalis. Už paslaugas atliktas iki padarytų pakeitimų atsiskaitoma pasiūlyme pateiktais įkainiais. 
3.5.5. Pasikeitus valiutai, sutarties kaina perskaičiuojama (konvertuojama) LR euro įvedimo 
Lietuvos Respublikoje įstatymo (2014 m. balandžio 17 d. Nr. XII-828) nustatyta tvarka be atskiro 
šalių susitarimo. 
  
4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 
4.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės  
aktus ir šią Sutartį. 
 
5. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
 
5.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį ar dalinį neįvykdymą, 
jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti 
jokiomis priemonėmis (toliau-„Nenugalimos jėgos aplinkybės“), pvz. Vyriausybės sprendimai ir 
kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai. paskelbti ir nepaskelbti 
karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai. potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju Šalių 
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 
5.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos 
jėgos aplinkybes per  30 kalendorinių  dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikdama 
įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų 
išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. 
Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 
5.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu 
Šalis laiku nepasiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią 
ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 
 
6. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR NUTRAUKIMAS 
 
6.1. Ši Sutartis sudaroma 1 metams nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. 01 d. iki 2015 m. liepos mėn. 31 
dienos. Jeigu, likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties pasibaigimo Perkančioji 
organizacija nepareiškė pretenzijų dėl šia Sutartimi Tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, ši 
sutartis gali būti pratęsiama vieną kartą 12 mėnesių,  bet bendras sutarties terminas su pratęsimais 
negali būti ilgesnis nei  trys metai. 
6.2. Pasibaigus sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, Tiekėjas perduoda Perkančiajai 
organizacijai pagal aktą tvarkingas išnuomotas patalpas, įrangą ir virtuvės inventorių su visais 
pertvarkymais, kurie neatsiejami nuo tų patalpų, nedarant žalos patalpų būklei. 
63. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą: 
6.3.1. šalių susitarimu šalims viena kitą informavus prieš tris mėnesius; 
6.3.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta tvarka. 
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7. TAIKYTINA TEISĖ 
 
7.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
 
8. GINČŲ SPRENDIMAS 
 
8.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties sprendžiami draugiškomis 
abiejų Sutarties Šalių pastangomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar 
reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, 
neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 
 
9. PRANEŠIMAI 
 
9.1. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ar kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal 
šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas 
patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu toliau nurodytais adresais ir fakso 
numeriais, kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

Tiekėjui: Perkančiajai organizacijai: 
Odeta Kasteckienė Vilana Petrušienė 
Stoties g. 17, LT- 90115 Plungė J.Basanavičiaus g. 16, Prienai LT-59150 
Tel., faksas 8-448-53626 Tel. 8-319-51202 

  
e. paštas info@sotega.lt el. paštas saulute@prienai.lt 

 
 
9.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį, 
pranešdama per 5 kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, jis neturi 
teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai 
duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos 
duomenis. 
 
10. KITOS SĄLYGOS   
 
10.1. Tiekėjas turi turėti Prienų visuomenės sveikatos centro Kauno skyriaus išduotą maisto 
tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą maitinimo paslaugoms teikti. 
10.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią  Sutartį jokiai 
trečiajai šaliai be išankstinio kitos Šalies sutikimo. 
10.3. Maitinimą ir jo organizavimą turi teisę tikrinti: 
10.3.1. Prienų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba; 
10.3.2. Perkančiosios organizacijos komisija, paskirta direktorės įsakymu. 
10.3.3. Tikrinimo metu pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti gaminamų patiekalų technologines ir 
kalkuliacines korteles, reikalingas nemokamo maitinimo lėšų naudojimo analizei atlikti; 
10.4. Tiekėjui nutraukus sutartį, lėšos, panaudotos patalpai gerinti, negrąžinamos. 
10.5. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, po vieną – Perkančiajai organizacijai ir Tiekėjui. 
 
11. JURIDINIŲ ŠALIŲ ADRESAI IR TELEFONŲ NUMERIAI 
 
Perkančioji organizacija Tiekėjas 
Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ UAB „Sotega“ 
J.Basanavičiaus g. 16, Prienai LT-59150 Stoties g. 17, LT- 90115 Plungė 
Tel. 8-319-51202 
 el. paštas saulute@prienai.lt 

Tel./faksas 8-448-53626, 
El. paštas info@sotega.lt  

Įmonės kodas  190212573 Įmonės kodas 301681743 
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PVM k.  Ne PVM mokėtojo kodas 10005852811 
Banko pavadinimas Bankas DNB, banko kodas 40100 
LT 794010041100019991 Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. 

LT12 4010 0418 0066 2091 
 
 
12. SUTARTIES PRIEDAI 
 
12.1. Nr. 1 Turto perdavimo ir priėmimo aktas, 2 lapai.  
 
13. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI 
 
Perkančioji organizacija:                                     Tiekėjas: 
 
Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“                        UAB „Sotega“................................. 
 
L.e. direktorės pareigas Loreta Jakinevičienė       Direktorė Odeta Kasteckienė............                                          
 
A.V.                                                                       A.V. 
 
  
 


