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PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. ____ 

Vilnius, _____________________(data) 

Sutarties šalys: VšĮ ,,Promo events”, atstovaujama direktoriaus Dariaus Jonušio, veikiančios 
pagal bendrovės įstatus ir _____________________________________________________,  
______________________________________________________sudarė šią sutartį: 

         1. Sutarties dalykas 
1.1 Darbo vietos suteikimo renginyje “SARTAI 2019” (2019 m. vasario mėn. 2 d.)  

apmokėjimo  bei sutarties anuliavimo sąlygos. 

2. Šalių įsipareigojimai ir atsiskaitymo sąlygos 
2.1.     VšĮ “Promo events” įsipareigoja:           

             2.1.2. Vienašališkai nekeisti suderintos kainos. 
2.1.3.  Prekybos vietą skirti pagal pateiktą paraišką ir prekyvietės schemą (priedas Nr.1), pagal 

kurią suteikiamas prekybos vietos numeris (-iai ). 
 
2.2. Užsakovas įsipareigoja:  

             2.2.1 Per 3 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo sumokėti mokestį už prekybinį plotą. 
Prekybinė vieta rezervuojama tik po gauto apmokėjimo.  
Prekybos vietos įkainiai: 
  

PAVADINIMAS KAINA (su PVM) 
Prekybos vieta raudonoje zonoje su 
galima elektra 3 X 9 m   140 Eur 

Prekybos vieta žalioje  zonoje 
 3 X 9 m 120 Eur 

Prekybos vieta rudoje  zonoje 
 3 X 9 m 50 Eur 

 
 
             2.2.2 Prekybininkai, kurie prekiaus alkoholiniais gėrimais, turi gauti alkoholio licencijas Zarasų 
savivaldybėje  iki renginio pradžios. Kitiems prekybininkams nereikia jokių leidimų iš Zarasų 
savivaldybės. 

2.2.3  Prekyba vykdoma tik prekybinėje vietoje pažymėtoje schemoje (priede Nr.1). 
2.2.4 Prekiauti tik renginio organizatoriaus nurodytu alumi (kurį renginio organizatorius 

įsipareigoja paskelbti iki 2019 m. sausio 20 d.) ir kita jo produkcija, išskyrus atvejus, paminėtus 
prekybos taisyklėse. Nesilaikantiems aukščiau minėtų reikalavimų – ši sutartis anuliuojama ir 
prekybininkas turi tučtuojau atlaisvinti prekybos vietą.  

2.2.5  Besąlygiškai laikytis prekybos taisyklių:  
1. Mokesčiai už prekybos vietą priimami tik pavedimu. Prekybinė vieta rezervuojama telefonu 

ir patvirtinama tik po gauto apmokėjimo už prekybinę vietą.  
2. Prekyba renginyje vykdoma vasario 2 d. (šeštadienį) nuo 8:00 iki 18:00. 
3. Prekybos vietos įrenginėjamos vasario 1 d. (penktadienį) nuo 13:00 iki 18:00 val. bei 

vasario 2 d. (šeštadienį) nuo 6:00 iki 08:00 val.  Įvažiavimas  į prekybos vietą vasario 1 d.  nuo 18:00 
iki 6:00 val. bus uždarytas. Vieta turi būti įrengta tiksliai pagal schemą ir tik savo prekybiniame plote 
(Priedas Nr.1).  

4. Visa prekyba vyksta griežtai apibrėžtose prekybos zonose pagal schemą (Priedas Nr.1).  
             5. Kiekvienas prekybininkas gali prekiauti bei laikyti savo įrangą, pavyzdžius tik toje zonoje, 
kurią apibrėžia pasirašyta sutartis bei už kurią yra sumokėtas mokestis.  

6. Prekybinės vietos baro įranga, prekių sandėliavimo vieta, pagalbinės patalpos privalo būti 
tvarkingos bei tilpti apibrėžtoje sutartimi teritorijoje. 

7. Maisto gaminimas, kepimas vyksta tik išsipirktoje prekybinėje vietoje (27 kv. m), kuri 
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nurodyta schemoje. Griežtai draudžiama naudoti atvirą liepsną, iškelti indus ir kitus kepimo prietaisus 
už numatytos prekybinės vietos ribų. 
             8. Už prekybos taisyklių bei higienos normų pažeidimus atsako tik užsakovas ( prekybininkas ). 

9. Prekybininkas privalo prekiauti tik renginio rėmėjo alumi, kurį nurodys renginio 
organizatorius. Išskyrus atvejus, jei prekyba vyksta namudiniu alumi, bet tokiu atveju prekybininkas 
savo gamybos namudinį alų deklaruoja pateikdamas licenziją gamybai ir paraišką organizatoriui dėl 
prekybos vietos ir gauna organizatoriaus patvirtinimą. Uždarosios akcinės bendrovės prekiauja 
namudiniu alumi be gamybos licenzijos, pateikę paraišką organizatoriui dėl prekybos vietos ir gavę 
organizatoriaus patvirtinimą. 

10. Prekybininkas matomoje vietoje, savo prekybos vietoje, privalo iškabinti organizatoriaus 
išduotą leidimą prekybai bei savivaldybės leidimus prekybai ir jei prekybinėje vietoje prekiaujama 
alkoholiu - priminimus, kad alkoholis parduodamas tik piliečiams nuo 20 metų.  

11. Prekiauti leidžiama tik natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais iki 6 laipsnių, kurie 
yra nurodyti savivaldybės išduotoje licenzijoje. 

12. Prekybos vietose privalo būti radijo imtuvas, kuris transliuoja lenktynių radijo stotį. 
Lenktynių radijo stoties dažnis - 97.0 MHz FM. Šiuo dažniu žiūrovai galės girdėti varžybų komentarą 
bei kitą su renginio saugumu susijusią svarbią informaciją 

13. Renginio metu prekybininkai privalo palaikyti tvarką, susirinkti šiukšles aplink savo 
prekybinį tašką. 

14. Renginiui pasibaigus teritorija paliekama tvarkinga ir švari. Kitų metų Sartų žirgų lenktynių 
prekybininkų sąrašas bus sudaromas atsižvelgiant į paliktą tvarką prekybos vietose.  
 

3. Sutarties anuliavimo sąlygos 
3.1  Užsakovui neatsiskaičius per 3 darbo dienas, sutartis anuliuojama.  
3.2  Užsakovui nutraukus sutartį iki sausio 25 d. grąžinama 50% sumokėto mokesčio. Vėliau 

nutraukus sutartį mokestis negrąžinamas. 
3.3  Užsakovui nesilaikančiam prekybos taisyklių, esančių 2.2.5 punkte  bei schemos, esančios 

priede Nr.1, ši sutartis anuliuojama ir prekybininkas turi atlaisvinti prekybinę vietą. 
3.4. Atšaukus renginį, esant force majore aplinkybėms, užsakovui grąžinamas sumokėtas 

mokestis, išskyrus 3 eurus nuo užsakovo sumokėtos sumos, patirtoms išlaidoms padengti. 

           4. Parašai: 

Užsakovas                                                                     Paslaugų teikėjas 
                                                                                                  
                                                                        
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
  A.V.                                    
 

VŠĮ „Promo events“ 
Įm. kodas 302566199 
PVM mok.kodas LT100005770813 
Adresas: Baltupio g. 167C, LT- 08432 Vilnius 
Atsisk. sąsk. LT27 7180 3000 0170 0485  
AB Šiaulių bankas,  71803 
 
 
Darius Jonušis 
  A.V.                                                           


