
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. ______

2022 m. rugsėjo 15 d.

Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko

veikiančio pagal universiteto statutą (toliau – Paslaugų teikėjas arba VILNIUS TECH), ir

Tauragės r. Žygaičių gimnazija, atstovaujama direktoriaus Daivos Gabietaitės, veikiančios

pagal gimnazijos nuostatus (toliau – Paslaugų gavėjas), toliau abu kartu vadinami šalimis,

sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis ir tvarka, įsipareigoja suteikti

Paslaugų gavėjo moksleiviams ir mokytojams automatizuotos programavimo mokymo informacinės

sistemos (toliau – APROMIS) naudojimo paslaugas (toliau – Paslaugos), o Paslaugų gavėjas

įsipareigoja už tai sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutartyje nurodytų Paslaugų kaina yra 50,41 Eur be PVM, plius 10,59 Eur PVM. Bendra

kaina 61,00 Eur (šešiasdešimt vienas euras) įskaitant PVM ir visus kitus Lietuvos Respublikoje

taikomus mokesčius.

2.2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja už Paslaugas sumokėti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo PVM

sąskaitos faktūros pateikimo. Paslaugos pradedamos teikti tik gavus apmokėjimą.

2.3. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros,

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio

16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių

sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos

direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartas), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų

faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Paslaugų gavėjas elektronines sąskaitas faktūras

priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė

sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu

formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Paslaugų gavėjas įsipareigoja pateikti moksleivių ir mokytojų, kuriems bus suteikta prieiga

prie APROMIS, sąrašus.

3.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.2.1. Paslaugų gavėjo nurodytiems moksleiviams ir mokytojams suteikti prieigą prie

APROMIS portalo per 3 (tris) darbo dienas nuo lėšų už šias Paslaugas gavimo;

3.2.2. užtikrinti stabilų APROMIS darbą per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Esant

sutrikimams, per 5 (penkias) darbo dienas ištaisyti aptiktas sistemos veikimo klaidas;

3.2.3. per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo ir apmokėjimo gavimo, pravesti

1,5 val. trukmės mokyklos mokytojų mokymus darbui su APROMIS;

3.2.4. konsultuoti APROMIS naudojančius mokytojus:

3.2.4.1. APROMIS naudojimo klausimais;

3.2.4.2. uždavinių kūrimo klausimais;

3.2.5. nedelsdamas raštu informuoja Paslaugų gavėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo

ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui laiku suteikti Paslaugas.

3.3. Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas paskiria pagal šią Sutartį įgaliotus asmenis, kuriems
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siunčiami raštiški pranešimai, susiję su Sutarties vykdymu, šiais adresais, paštu ar elektroniniu paštu:

Paslaugų gavėjo atstovas Paslaugų teikėjo atstovas

Vardas, 

pavardė

Laima Barauskienė Dmitrij Šešok

Pareigos Tauragės r. Žygaičių gimnazijos

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

VILNIUS TECH Fundamentinių mokslų

fakulteto Informacinių technologijų

katedros vedėjas, profesorius

Telefonas 8 676 90536  8 5 274 4826

El. paštas ukioreikalamsp@gmail.com dmitrij.sesok@vilniustech.lt

3.4. Sutarties šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir

galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

4.1. Šalis, neįvykdžiusi Sutartyje numatytų įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai,

privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to padarytus nuostolius.

4.2. Už laiku nesuteiktas Paslaugas, Paslaugų teikėjas, Paslaugų gavėjui raštu pareikalavus,

moka Paslaugų gavėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesuteiktų Paslaugų vertės už kiekvieną

uždelstą dieną.

4.3. Sutartyje nustatytu laiku nepamokėjęs už tinkamai suteiktas Paslaugas, Paslaugų gavėjas,

Paslaugų teikėjui raštu pareikalavus, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną

nuo laiku neapmokėtos sumos.

4.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo prievolių pagal šią Sutartį tinkamo

įvykdymo.

4.5. Šalys neatsako už šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą

vykdymą, jeigu jos įrodo, kad Sutarties įsipareigojimai neįvykdyti ar netinkamai įvykdyti dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės buvimas nustatomos

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes Sutarties šalis

privalo pranešti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo, priešingu

atveju ši šalis bus atsakinga už Sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta:

5.2.1. abiejų šalių rašytiniu susitarimu;

5.2.2. kiekviena iš Sutarties šalių turi teisę nutraukti Sutartį prieš terminą, jei kita Sutarties šalis

nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju, šalis privalo pareikšti

pretenziją kitai Sutarties šaliai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Kita Sutarties šalis per 7

kalendorines dienas nuo pretenzijos gavimo dienos privalo Sutarties vykdymo pažeidimą pašalinti.

Nepašalinus Sutarties pažeidimo, nukentėjusi Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį apie tai raštu

informuodama kitą Sutarties šalį;

5.2.3. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

5.3. Jeigu Sutartis nutraukiama vienašališkai be kitos Sutarties šalies kaltės, Sutartį nutraukusi

šalis moka antrai šaliai patirtus tiesioginius nuostolius dėl šios Sutarties nutraukimo.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Šalys, vykdydamos Sutartį, vadovaujasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais.

6.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu.

6.3. Sutarties šalys neturi teisės perduoti trečiai šaliai teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šios

Sutarties.
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6.4. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra

atsakingas Paslaugų gavėjo darbuotojas, kuriam tokios funkcijos ir pareigos yra numatytos pagal

Paslaugų gavėjo vidinius teisės aktus.

6.5. Vykdydamos šią Sutartį šalys vadovaujasi joje nurodytais šalių pavadinimais, adresais bei

kitais rekvizitais. Jei keičiasi šioje Sutartyje nurodyti šalių pavadinimai, adresai bei kiti įmonės ir

sąskaitų rekvizitai, apie tai šalys privalo kuo skubiau informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio

reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jei priešingos šalies veiksmai, atlikti pagal

paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų,

siųstų pagal tuos rekvizitus.

6.6. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir

nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų, sprendžiami Lietuvos Respublikos

teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

6.7. Visi kiti, šia Sutartimi nesureguliuoti, Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami

vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais.

6.8. Sutartis aiškinama, vykdoma ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.9. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI

Paslaugų teikėjas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Įmonės kodas 111950243

Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT 119502413

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT39 7044 0600 0031 7750

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Telefonas 8 5 5745030

Faksas 8 5 2700112

el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt

Rektorius

Romualdas Kliukas

_________________________________

(parašas)

A.V.

Paslaugų gavėjas

Tauragės r. Žygaičių gimnazija

Juridinio asmens kodas 190469660

Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl., Tauragės r.

Tel. (8 446) 44 844

El. p. zygmo@zygaiciai.taurage.lm.lt

A. s. Nr. LT844010041600060042

AB LUMINOR

Direktorius

Daiva Gabietaitė

__________________________________

(parašas)

A.V.
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