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Sutarties šalys: 
Uždaroji Akcinė Bendrovė „Stop-Servis“, atstovaujama serviso vadovo Antano Vaičio, veikiančio pagal 
įmonės įstatus (toliau vadinama – Vykdytojas), iš vienos pusės ir UAB ,,Jūsų Įmonė” atstovaujama Jūsų 
(toliau vadinama – Užsakovas), iš kitos pusės, laisva valia sudarė šią automobilių techninės priežiūros ir 
remonto paslaugų sutartį (toliau vadinama – sutartimi): 
 
BENDROSIOS SĄLYGOS 
 
1. Sutarties objektas 

 
1.1. Šios sutarties sąlygomis Vykdytojas įsipareigoja atlikti šios sutarties 6.1, 6.2. punktuose nurodytus darbus savo 

rizika iš savo medžiagos bei savo priemonėmis ir jėgomis pagal užsakovo užduotis, ir perduoti šio darbo 
rezultatus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktų darbų rezultatus ir už juos sumokėti; 

1.1.1. Vykdant šios sutarties 6.1, 6.2. punktuose nurodytus darbus, kurių preliminari sąmata (arba jau atliktų 
darbų neapmokėta suma) viršija Užsakovui suteiktą kreditą , Vykdytojas turi teisę pareikalauti avansinio 
mokėjimo konkrečios paslaugų sutarties vykdymui. 

1.2. Šios sutarties šalims susitarus raštu, šios sutarties 6.1, 6.2. punktuose nurodytus darbus Vykdytojas gali atlikti 
ir iš Užsakovo medžiagos, bet savo priemonėmis ir jėgomis; 

1.3. Šios sutarties 6.1, 6.2. punktuose nurodytus darbus atlikti Vykdytojas gali pasitelkti kitus asmenis 
(subvykdytojus), tačiau Vykdytojas atsako Užsakovui už subvykdytojų prievolių neįvykdymą ar netinkamą 
įvykdymą. 
 

2. Sutarties priedai 
 

2.1. Automobiliai priklausantys Užsakovui išvardinti šios sutarties 1-ame priede. 
 

3. Sutarties forma 

 
3.1. Šios sutarties šalys susitarė šią sutartį sudaryti rašytine forma (CK 1.77 str. 1d.); 
3.2. Su sutarties vykdymu susiję sandoriai kiekvienu atveju sudaromi raštu (Paraiška automobilio remontui), 

išskyrus sutartyje numatytas išimtis. 
 

4. Sutarties terminas 

 
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus.  Pasibaigus šios sutarties galiojimo 

laikui, sutarties šalys bendru rašytiniu susitarimu gali šią sutartį pratęsti. 
 

5. Sutarties kaina 

 
5.1. Į sutartyje nurodytą kainą įeina Vykdytojo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas (šios 

sutarties 5.2., 5.3. punktai) bei atlyginimas už papildomas paslaugas; 
5.2. Nestandartinių darbų mechaninių darbų.,elektros instaliacijos , elektronikos ,irengimų remonto valandos kaina-

79Lt (be PVM). 
5.3. Vykdytojas įsipareigoja suteikti Užsakovui 5%-10% nuolaidą nuo Vykdytojo sutarties sudarymo metu 

galiojančių detalių ir 5%-10% paslaugų mažmeninių kainų . Nuolaida netaikoma vykdomų akcijų metu 

siūlomoms detalėms ir paslaugom. 
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SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 
6. Vykdytojas įsipareigoja 

 
6.1. tikrinti sutarties priede nurodytų automobilių (šios sutarties 2 punktas) techninę būklę; 
6.2. atlikti sutarties priede nurodytų automobilių (šios sutarties 2 punktas) techninį aptarnavimą ir remontą, laikantis 

LR ūkio ministro 2004 kovo 31 įsakymo Nr 4-97 “Automobilių paslaugų teikimo tvarka”’ ir Lietuvos Respublikoje 
galiojančių standartų, įskaitant, bet neapsiribojant 1996 m. kovo 29 d. Lietuvos standartizacijos departamento 
įsakymu Nr. 70 patvirtintų Lietuvos standartu LST 1438:2005 „Lengvieji automobiliai. Techninė priežiūra ir 
remontas“ bei sutarties pasirašymo dienai galiojančiu įmonės (Vykdytojo ) standartu ĮST 2005417-01:1997 
„Lengvieji automobiliai. Eksploatacinis remontas“; 

6.3. kad šios sutarties 6.1., 6.2. punktuose nurodytus darbus atliks reikiamos kvalifikacijos specialistai turintys visus 
įstatymų nustatyta tvarka išduotus reikiamus leidimus (licencijas); 

6.4. teikti Užsakovui medžiagų (detalių ir pan.) ir atliktų darbų garantiją pagal Lietuvos standartą LST 1438:2005;  
6.4.1. LST 1438:2005: TA ir priežiūros darbai-1 mėnuo; agregatų ir mazgų (išskyrus elektros prietaisus) 6 mėn, 

kita pagal automobilių detalių gamintojų teikiamas garantijas.  
6.5. garantiniu laikotarpiu neatlygintinai pašalinti visus medžiagų (detalių ir pan.) bei darbo trūkumus. 

 
7. Užsakovo pareigos: 

 
7.1. nurodyti Vykdytojui jo užduotį; 
7.2. priimti Vykdytojo kokybiškai ir laiku atliktų darbų rezultatą 
7.3. atsiskaityti pagal Vykdytojo pateiktas sąskaitas-faktūras po šios sutarties 6.1. ir 6.2. punktuose nurodytų darbų 

rezultato (Paraiška automobilio remontui) priėmimo per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sąskaitos-faktūros 
gavimo dienos. 
 

8. Užsakovo teisė 

 
8.1. Bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Vykdytojo ūkinę komercinę veiklą. 

 
Užsakymo atlikimo tvarka 
 
9. Šios sutarties šalys susitarė dėl šios sutarties 6.1., 6.2. punktuose nurodytų darbų vykdymo 

 
9.1. Užsakovas perduoda sutarties priede nurodytus automobilius TA arba aptarnavimui (šios sutarties 2 punktas) 

Vykdytojui pagal pateikiamą vidinės automobilių priėmimo remontui apskaitos formą ( Paraiška automobilio 
remontui), Užsakovo ir Vykdytojo abipusiai patvirtintą parašais. 

9.2. Vykdytojas iki konkrečių darbų atlikimo sutarties priede nurodytiems automobiliams suteikia Užsakovui visą 
reikiamą informaciją, susijusią su darbų atlikimu, taip pat informaciją apie darbui būtinas medžiagas (detales ir 
pan.) bei darbui reikalingą laiką; 

9.3. Laikoma, kad šios sutarties šalys susitarė, kai šios sutarties šalys suderina darbų apimtį, darbui būtinas 
medžiagas (detales ir pan.) bei darbui reikalingą laiką (pradžią ir pabaigą) ir užpildžius Vykdytojo pateikiamą 
vidinės automobilių priėmimo remontui apskaitos formą (Paraiška automobilio remontui), bei gavus 

preliminarią sąmatą. 
9.3.1. Vykdytojas informuoja žodžiu Užsakovą apie papildomai atliekamus darbus (nenumatytus užpildant 

paraišką automobilio remontui) ir atlieka juos gavus žodinį užsakovo įgalioto asmens sutikimą. 
9.3.2. Vykdytojas, atliekant paraiškoje automobilio remontui numatytus darbus, pasilieką teisę neinformavęs 

Užsakovo atlikti papildomus darbus, susijusius su technologinių procesų išlaikymu ir darbo kokybės 
užtikrinimu, kurių vertė, bendroje sumoje, neviršija 50 (penkiasdešimt) litų. 

9.4. Užsakovas priima šios sutarties 6.1., 6.2. punktuose nurodytų darbų rezultatus, su sąlyga, kad darbai atlikti 
tinkamai ir laiku, dalyvaujant Vykdytojui. 

9.5. Užsakovas, nustatęs medžiagų (detalių ir pan.) arba darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties 
sąlygų po darbo rezultato priėmimo ir vėliau garantinio laikotarpio ribose, turi teisę pareikšti reikalavimą 
Vykdytojui ištaisyti atsiradusius trūkumus, dėl akivaizdžios arba nuslėptos darbo kokybės. Vykdytojas šiuos 
trūkumus pašalina savo rizika, iš savo medžiagų, bei savo priemonėmis ir jėgomis. 
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10. Šalių atsakomybė 
 
10.1. Užsakovas, nesumokėjęs laiku už Vykdytojo atliktas paslaugas, moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną 

uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. 
10.2. Vykdytojas, laiku neatlikęs paslaugų, moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo 

neatliktų paslaugų vertės. 
10.3. Jei viena iš šalių nevykdo įsipareigojimų, antroji šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, kol 

įsipareigojimų nevykdanti šalis padengs dėl to patirtus nuostolius. 
10.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, suprantamoms 

taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. Liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 

10.5. Už prisiimtų šia sutartimi įsipareigojimu nevykdymą šalys atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
 

11. Šalių ginčai ir nesutarimai 
 

Šalių ginčai ir nesutarimai sprendžiami tarpusavio derybose. Nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teismuose 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 
SUTARTIES PABAIGA 
 
12. Sutarties nutraukimas 

 
12.1. Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta, apie tai informavus kitą šalį raštu, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių 

dienų; 
12.2. Sutartis gali būti nutraukta šios sutarties šalių rašytiniu susitarimu. 
12.3. Kitais LR įstatymų numatytais pagrindais ir tvarka. 

 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
13. Sutarties pakeitimas ar papildymas 

 

Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik sutarties šalių pasirašytu raštišku susitarimu. Visi šios sutarties raštiški 
pakeitimai ar priedai, pasirašyti abiejų šios sutarties šalių, tampa neatskiriamomis šios sutarties dalimis. 
 
14. Sutarties priedai 

 

Prie sutarties pridedami rašytiniai priedai: „Remontuojamų automobilių sąrašas“ (1-as priedas) ir „Įgaliotų pateikti TA ar 
aptarnavimui automobilius asmenų sąrašas“ (2-as priedas). 
 
15. Ši Sutartis, kartu su jos priedais, kurie yra neatskiriamos šios sutarties dalys, sudaryta 2 (Dviem) vienodą juridinę 

galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai sutarties šaliai. 
 

16. Sutarties šalių juridiniai rekvizitai: 
 

Vykdytojas: 
 

UAB „Stop-Servis" 
121372389 
LT213723811 
J. Kazlausko g. 1, LT-08314 Vilnius 
AB DnB NORD 
LT674010044100010308 

Užsakovas: 
 

UAB ,,Jūsų Įmonė”         
 

Direktorius Antanas Vaičys 

 

 

_____________________________________________ 
A.V 

_____________________________________________ 
A.V 
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PRIEDAS NR. 1. 

 

Remontuojamų automobilių sąrašas 

Prie automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugų 
sutarties Nr 

 

Vilnius 
2014 m __d. 

 

Eil. Nr. Automobilis (Gamintojas, modelis, metai) Valst. Nr. Kėbulo Nr. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
Vykdytojas: 
 

UAB „Stop-Servis" 
121372389 
LT213723811 
J. Kazlausko g. 1, LT-08314 Vilnius 
AB DnB NORD 
LT674010044100010308 

 

 
 

Užsakovas: 
 

UAB ,,Jūsų Įmonė” 

Direktorius Antanas Vaičys 

 

 

_____________________________________________ 
A.V 

_____________________________________________ 
A.V 
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PRIEDAS NR. 2. 
 

Įgaliotų pateikti TA ar aptarnavimui automobilius asmenų sąrašas 
 

Prie automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugų 
sutarties Nr. 

 

Vilnius 
2014 m __d. 

 

Eil. Nr. Asmuo (Vardas, pavardė, pareigos) Kontaktai (Telefono numeris, el.paštas) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
Vykdytojas: 
 

UAB „Stop-Servis" 
121372389 
LT213723811 
J. Kazlausko g. 1, LT-08314 Vilnius 
AB DnB NORD 
LT674010044100010308 

 

 
 

Užsakovas: 
 

UAB ,,Jūsų Įmonė” 

Direktorius Antanas Vaičys 

 

 

_____________________________________________ 
A.V 

_____________________________________________ 
A.V 

 
 


