
AUTOMOBILIŲ PLOVIMO IR VALYMO PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. 

Šiauliai              2022 m. gegužės 18 d.

UAB  “ŠVARŪNĖ”,  (toliau  vadinama  Paslaugų  teikėju),  atstovaujama  direktoriaus
Deimanto  Tvaronavičiaus,  iš  vienos  pusės  ir VšĮ  Šiaulių  ilgalaikio  gydymo ir  geriatrijos  centras
(toliau vadinama Paslaugų gavėju), atstovaujamas direktorės Ingos Tamosinaitės, iš kitos pusės,  (toliau
kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai -  „Šalimi“), sudarė šią Paslaugų sutartį (toliau vadinama
- „Sutartimi“), kuria susitarė:
 

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties objektas yra Paslaugų teikėjo Paslaugų gavėjui teikiamos automobilių plovimo

ir valymo paslaugos.
1.2. Paslaugos gavėjas įsipareigoja išpirkti ne mažiau kaip 70 proc. viso paslaugų kiekio.

2. Paslaugų teikėjas
2.1. Atlieka Paslaugų gavėjui priklausančių automobilių plovimo ir valymo darbus (toliau

tekste  „Paslaugos“).
2.2. Ne vėliau kaip iki mėnesio 10 dienos pateikia PVM sąskaitą - faktūrą ir atliktų darbų

aktus  už  praėjusį  mėnesį  faktiškai  suteiktas  paslaugas.  Laisvos  formos  aktuose  turi  būti  nurodyti
automobilių, kuriems atlikta paslauga, pavadinimas, valstybiniai numeriai ir jų atliktų paslaugų kiekis.

2.3. Paslaugų teikėjas finansinius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras,
kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas) teikia Pirkėjui naudodamasis elektronine
paslauga  „E.  sąskaita“  (elektroninės  paslaugos  „E.  sąskaita“  svetainė  pasiekiama  adresu
https://www.esaskaita.eu/).

2.4. Paslaugų teikėjas turi teisę be papildomo įspėjimo sustabdyti paslaugų teikimą, jeigu
Paslaugų gavėjas yra nemokus ar pažeidinėja sutarties 3 dalies nuostatas.

2.5. Paslaugų teikėjas neatsako už transporto priemonių ar jose esančio turto sugadinimą,
pažeidimą ar sunaikinimą Paslaugos teikimo metu, jeigu tokie pažeidimai ar sugadinimai buvo nulemti to,
kad Paslaugų teikimui buvo pateiktos priemonės, neatitinkančios Sutartyje minimų ir/ar Paslaugų teikimo
vietose viešai matomų reikalavimų. 

2.6. Paslaugų gavėjui laiku neatsiskaičius,  Paslaugų teikėjas gali  pareikalauti  iš Paslaugų
gavėjo už kiekvieną pavėluotą dieną mokėti delspinigius 0,02 % nuo neapmokėtos sumos.

3. Paslaugų gavėjas
3.1. Už atliktas paslaugas Paslaugų teikėjui moka pagal sutarties priede Nr. 2 nurodytus

įkainius. 
3.2.  Už  suteiktas  paslaugas  Paslaugų  gavėjas  įsipareigoja  sumokėti  Paslaugų  teikėjui

nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos -  faktūros pateikimo dienos už faktiškai
atliktą paslaugą. 

3.3. Paslaugų gavėjas privalo pateikti savo plaunamų automobilių sąrašą (Priedas Nr. 1).
3.4.  Paslaugos  gavėjas  prisiima  visą  riziką,  susijusią  su  galimos  žalos  atsiradimu,  jeigu

Paslaugoms  teikti  pateiktos  transporto  priemonės  kėbulas,  sandarinimo detalės  ir/ar  kitos  detalės  yra
mechaniškai  pažeistos  arba  netvarkingos,  arba  su  nepatvariu  kėbulo  dažų  ar  lako  sluoksniu,  arba
transporto priemonė buvo dažoma neprofesionalių paslaugos teikėjų,  naudojant nesertifikuotą dažymo
įrangą ar medžiagas.

4. Atsiskaitymo sąlygos
 4.1. Maksimali Sutarties kaina su PVM yra 3330,00 Eur, be PVM - 2752,07 Eur. 
4.2.  Sutarties  kaina  negali  būti  koreguojama  dėl  rizikos  veiksnių,  kuriuos  pateikdamas

pasiūlymą turėjo ir/ar galėjo įvertinti  Paslaugų teikėjas.  Į kainą turi  būti įskaičiuotos visos išlaidos ir
mokesčiai. 

4.3. Sutartyje numatyta paslaugų kaina negali būti didinama visą sutarties galiojimo laikotarpį,
išskyrus atvejus, kada sutarties kaina yra perskaičiuojama dėl pasikeitusių mokesčių. Sutarties kaina dėl
pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka: 

4.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).

https://www.esaskaita.eu/


4.3.2.  pasikeitus  PVM  tarifo  dydžiui,  paslaugų  kaina  keičiama  (mažinama  ar  didinama)
proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu. 

4.4.  Perskaičiuotos  kainos  pradedamos  taikyti  nuo  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės
mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos. 

4.5.Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

5.Nenugalima jėga (force majeure)
5.1. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu  ir  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklėmis“  (Žin., 1996, Nr.  68-1652 )  ir  atleidžiamos  nuo atsakomybės  dėl  sutartinių  įsipareigojimų
nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybių buvimo laikotarpiu.

5.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį
prisiimtų  įsipareigojimų,  privalo  nedelsdama pranešti  apie  tai  kitai  šaliai.  Išnykus nenugalimos  jėgos
(force majeure) aplinkybėms, šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo
nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

6. Kitos sutarties sąlygos
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys įvykdys viena kitai visus

šioje  sutartyje  numatytus  įsipareigojimus.  Paslaugų  teikimas  pradedamas  2022  m.  gegužės  18  d.  ir
vykdomas iki 2025 m. gegužės 17 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

6.2. Šalis, norinti nutraukti sutartį, privalo prieš 14 kalendorinių dienų raštu informuoti kitą šalį.
6.3.  Šalys  įsipareigoja  viena  kitai  nedelsiant,  bet  ne  vėliau  nei  per  5  d.  d.,  pranešti  apie  jų

rekvizitų,  nurodytų  sutarties  6 dalyje,  pasikeitimą.  Šalis,  neįvykdžiusi  šio reikalavimo,  negali  reikšti
pretenzijų, jog kita šalis netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, jei išsiuntė pranešimus arba atsiskaitė
pagal paskutinius žinomus kitos Šalies rekvizitus.

6.4. Visi pranešimai,  ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį,  įteikiami kitai
Šaliai  pasirašytinai  arba  siunčiami  registruotu  paštu,  arba  elektroniniu  paštu.  Pranešimai  laikomi
gautais šiais atvejais:

kai jie buvo įteikti pasirašytinai – įteikimo dieną;
kai jie buvo išsiųsti registruotu paštu –5 (penktą) dieną po išsiuntimo;
kai jie buvo išsiųsti elektroniniu paštu – išsiuntimo elektroniniu paštu, o jeigu pranešimas

buvo išsiųstas pasibaigus darbo valandoms arba ne darbo dieną – kitą darbo dieną.
6.5.  Šalių ginčai  sprendžiami geros valios  derybomis.  Jei tai  nepavyksta – vadovaujantis  LR

įstatymais.
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai

iš šalių.

6. Šalių adresai ir parašai

Pramonės g. 19c, LT-78136 Šiauliai 
Juridinio asmens kodas 145362510
PVM mokėtojo kodas LT453625113
A. s. LT497180000002467568 AB Šiaulių bankas
Tel. Administracija/buhalterija: (841) 509 770, 
info@svarune.lt

Plovyklų tel. Nr.: 
8610 24444 (Pramonės 19c),
8618 77711 (Ilgoji g. 2, Žaliūkių k., Šiaulių r.), 
8612 11118 (Aido g. 8, PC Akropolis)

Direktorius Deimantas Tvaronavičius

Paslaugų gavėjas

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 
centras    
Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai                       
Juridinio asmens kodas 145378272
PVM mokėtojo kodas -
A. s. LT737300010002406476

Mob.tel. 
El. p. info@gerc.lt 

Direktorė Inga Tamosinaitė

mailto:info@svarune.lt
mailto:info@gerc.lt




Priedas Nr.1 prie 2022-05-18
Paslaugų sutarties Nr. 

2022-05-18
Šiauliai

UŽSAKOVUI PRIKLAUSANČIO AUTOTRANSPORTO SĄRAŠAS

Eil.Nr. Automobilio markė, modelis Automobilio valst. Nr.
1. Nissan Interstar GDJ 982
2. Ford Custom KAD 285

Pramonės g. 19c, LT-78136 Šiauliai 
Juridinio asmens kodas 145362510

Direktorius Deimantas Tvaronavičius

Paslaugų gavėjas

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 
centras    
Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai                        
Juridinio asmens kodas 145378272

Direktorė Inga Tamosinaitė



Priedas Nr. 2 prie 2022-05-18
Paslaugų sutarties Nr. 

2022-05-18
Šiauliai

1.  Paslaugų teikėjo atliekamų paslaugų kainos.
2. Šiame priede išvardintoms paslaugoms nuolaidos netaikomos.
3. Priedas Nr. 2 įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 18 d.
Eil

Nr.

Paslauga Lengvieji
automobili

ai,
vnt.kaina,
EUR su
PVM

Visureigiai,
minivenai,
SUV, vnt.

kaina, EUR
su PVM

Mikroautobusai, vnt.
kaina, EUR su PVM

Preliminaru
s kiekis 36

mėn.

Bendra
suma su

PVM

1.
Savitarnos
žetonas, 1 vnt.

- - 1,00

300 kartų
(po 3

žetonus/1
kartui)

900,00

2.
Automobilio
salono  cheminis
valymas

- -
185,00 (Nissan

Interstar) 6 1110,00

3.
Automobilio
salono  cheminis
valymas

- - 180,00 (Ford Custom) 6 1080,00

4.
Automobilio
salono
džiovinimas

- - 20,00 12 240,00

Iš viso Eur be PVM: 2752,07
PVM 21 proc.: 577,93

Iš viso Eur su PVM: 3330,00
Viso Eur be PVM (žodžiais): du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt septyni eurai dvidešimt septyni 
centai. 
Viso Eur su PVM (žodžiais): trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt eurų, nulis centų. 

Pramonės g. 19c, LT-78136 Šiauliai 
Juridinio asmens kodas 145362510

Direktorius Deimantas Tvaronavičius

Paslaugų gavėjas

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras    
Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai                              
Juridinio asmens kodas 145378272

Direktorė Inga Tamosinaitė



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ
(GERC), Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai, LT-
76354 Šiauliai, Lietuva (2022-05-24 11:02:18)

Dokumento pavadinimas (antraštė) Švarūnė UAB Sutartis Automobilių plovimo ir valymo
paslaugų sutartis

Dokumento rūšys -

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-05-18 Nr. GS-88

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Inga Tamosinaitė, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-05-18 13:30:36 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-C

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-05-18 13:31:09 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-09-25 19:41:37–2024-09-23 23:59:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Deimantas Tvaronavičius, -

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-05-20 08:41:04 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-05-20 08:41:15 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją EID-SK 2016,2.5.4.97=NTREE-10747013,AS
Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-27 21:39:20–2023-06-26 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.6.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-
05-24 11:02:18)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas

2022-05-24 11:02:18 atspausdino Arvydas
Urbonavičius

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


