PATALPŲ IR ĮRANGOS NUOMOS SUTARTIS NR. ________

Raseiniai

2015-

-

VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras, atstovaujamas direktorės Astos Cicėnienės,
veikiančios pagal Centro įstatus, toliau vadinamas „Centras“ ir....................................................
.........................................................................., atstovaujamas (-a)..............................................,
toliau vadinamas (-a) „Užsakovu“, sudaro šią patalpų ir įrangos nuomos sutartį.
1. Sutarties objektas:
1.1.Centras išnuomoja Užsakovui šias patalpas ir įrangą:
1.1.1. renginių salę □
1.1.2. renginių salę ir įrangą

□

1.1.3. renginių salę ir virtuvę □
1.1.4. renginių salę (su įranga) ir virtuvę (su įranga) □
2. Renginio pavadinimas ...................................................................................................... .
3. Renginio data ...............................; laikas ........................; val. skaičius ........................ .
4. Šalių įsipareigojimai:
4.1. Centras įsipareigoja leisti Užsakovui naudotis sale, salės įranga ir virtuve (su virtuvės
įranga) priklausomai nuo prašyme nurodyto nuomos varianto;
4.2. Centras Užsakovo reikmėms privalo pateikti tvarkingas patalpas ir veikiančią įrangą.
5. Užsakovas įsipareigoja:
5.1. patalpas naudoti tik prašyme nurodytiems tikslams;
5.2. pasibaigus renginiui sutvarkyti patalpas ir priduoti jas Centro administracijai;
5.3. atlyginti renginio metu padarytus nuostolius, jei tokie būtų.
6. Atsiskaitymai:
6.1. Užsakovas atsiskaito pagal Centro pateiktą sąskaitą-faktūrą per 15 dienų nuo sąskaitos
pateikimo dienos;
6.2. Užsakovas moka pagal „Patalpų ir įrangos nuomos taisyklėse“ nurodytus įkainius.
6.3. Užsakovas sale, virtuve ar įranga naudojasi nemokamai (pagal „Patalpų ir įrangos
nuomos taisykles“)

□.

7. Kitos sąlygos:

7.1. visi ginčai, vykdant šią sutartį, kilę tarp Centro ir Užsakovo, nesusitarus tarpusavyje,
sprendžiami įstatymų numatyta tvarka;
7.2. ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną egzempliorių pasirašiusioms šalims),
įsigalioja nuo pasirašymo dienos bei galioja iki atsiskaitymo dienos;
7.3. sutartis gali būti nutraukta, jei Užsakovas nesilaiko „Patalpų ir įrangos nuomos taisyklių“
ir nevykdo šios sutarties sąlygų;
7.4. vienašališkas sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo tarpusavio įsipareigojimų ir
atsiskaitymų.
8. Juridiniai šalių duomenys:

VšĮ RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ DIENOS
UŽIMTUMO CENTRAS
Įstaigos adresas :
Kudirkos g. 6
LT-60169 Raseiniai
Įstaigos kodas:
300065727
Bankas: AB DNB Atsisk. sąsk.
LT734010051001774473
Telefonas: 8 428 51103
Fax.: 51103

Direktorė

Asta Cicėnienė

............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
...............................................................

...............
(parašas)

A.V.

....................................
(vardas, pavardė)

............................................................................................................
(organizacijos pavadinimas)

............................................................................................................
.............................................................................................................
(rekvizitai)

VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos
užimtumo centro direktorei
Astai Cicėnienei
PRAŠYMAS
Dėl patalpų ir įrangos nuomos

..............................
(data)

Raseiniai
Prašytume 20.....m. .................... mėn.........d. nuo ........... iki ......... val. (iš viso: ........ val.)
išnuomoti:

□ salę;
□ salę ir salės įrangą;
□ salę ir virtuvę (su virtuvės įranga);
□ salę (su salės įranga) ir virtuvę (su virtuvės įranga).
Vyks .............................................................................................................................
......................................................................... . Planuojame, jog renginyje dalyvaus ....... žmonių.
Su Centro patalpų ir įrangos nuomos taisyklėmis susipažinau □
Sutinku sudaryti ir pasirašyti patalpų nuomos sutartį

□

Jei renginio metu būtų sugadinti baldai, įranga ar kitas nuomojamas turtas, sutinku atlyginti
nuostolius □
...................................
Pareigos

..............................
parašas

.....................................
vardas, pavardas

PATVIRTINTA
VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos
užimtumo centro direktoriaus
2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymu nr. (1.1)V-19
VŠĮ RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRAS
PATALPŲ IR ĮRANGOS NUOMOS TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro patalpos (salė, virtuvė) ir salėje bei
virtuvėje esanti įranga nuomojama tik juridinių asmenų statusą turinčioms organizacijoms.
2. Patalpos nuomojamos organizacijoms, rengiančioms seminarus, paskaitas ir kitus
renginius, kurie neprieštarauja Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro įstatams.
3. Patalpas galima išsinuomoti tik tuomet, jei renginių tvarkaraštis nesutampa su centro,
ar neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų renginiais.
4. Patalpos nuomojamos remiantis šiomis nuomos taisyklėmis.
II.

PATALPŲ IR ĮRANGOS NUOMA

5. Galimi keli nuomos įkainiai, kai nuomojama:
5.1. salė ( su baldais) – 3,00 Eur/val.;
5.2. salė (su salės įranga) – 5,80 Eur/val.;
5.3. salė ir virtuvė ( su virtuvės įranga) – 6,00 Eur/val.;
5.4. salė (su salės įranga) ir virtuvė (su virtuvės įranga) – 8,70 Eur/val.
6. Salės įrangai priskiriama salėje esanti garso ir vaizdo aparatūra, kompiuterinė įranga,
virtuvės įrangai priskiriama virtuvėje esanti buitinė technika bei indai.
7. Neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms nuomos mokestis pagal numatytus
įkainius dalininkų sprendimu, (2006-01-19 Visuotinio dalininkų susirinkimo posėdžio protokolo
Nr.1), yra netaikomas.
8. Asmuo, atstovaujantis organizacijai, turi rašyti prašymą dėl patalpų nuomos, kuriame
nurodomi organizacijos rekvizitai, nuomos variantas, nuomos tikslas, renginio data, laikas,
preliminarus dalyvių skaičius. Organizacijai atstovaujantis asmuo supažindinamas su patalpų ir
įrangos nuomos tvarkos aprašu, taip pat sudaroma nuomos sutartis.
9. Organizacija, nuomojanti patalpas, atsiskaito pagal pateiktą sąskaitą per 15 dienų nuo
sąskaitos - faktūros išrašymo dienos.

10. Centras pasilieka teisę nutraukti renginį, jei jis organizuojamas nesilaikant nuomos
taisyklių ar yra pažeidžiamos saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijos.
III.

TEISĖS IR PAREIGOS

11. Patalpas nuomojanti organizacija turi teisę:
11.1. naudotis salėje ir virtuvėje esančiais baldais, salėje esančia vaizdo ir garso
aparatūra, kompiuterine įranga, virtuvėje esančia buitine technika, indais (atsižvelgiant į tai,
kuris nuomos variantas buvo pasirinktas);
11.2. naudotis I-ame aukšte esančiu, neįgaliesiems pritaikytu tualetu;
11.3. kreiptis pagalbos į centro darbuotojus dėl kilusių neaiškumų.
12. Patalpas nuomojanti organizacija privalo:
12.1. jungiant vaizdo ir garso aparatūrą, kompiuterinį įrangą, informuoti Centro socialinį
darbuotoją;
12.2. nedelsiant informuoti Centro darbuotojus apie įrangos gedimus;
12.3. pasibaigus renginiui sutvarkyti patalpas ir priduoti jas bei įrangą Centro
administracijai;
12.4. kompensuoti žalą už renginio metu sugadintą inventorių, įrangą, sudaužytus indus.
13. Centras privalo patalpas nuomojančią organizaciją supažindinti:
13.1. su šiomis nuomos taisyklėmis;
13.2. su saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis.
_________

