*Pastaba: sutarties projekte visos kainos – derybų objektas

MUZIKANTO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS (projektas) Nr.............................
data...................................
Utena

1. Sutarties šalys:
1.1. Muzikantas – Valdas Sabaliauskas, LR nuolatinis gyventojas, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą
Nr. YF235446-1
1.2. Užsakovas – ........................................................................................
2. Renginio data – .....................................................................................
3. Renginio vieta – ......................................................................................
4. Muzikantų paslaugos kaina – sutartinė, €
5. Į šios sutarties 4 punkte nurodytą sumą įskaičiuota:
5.1.Vakaro šventės vedimas ir grojimas ne mažiau kaip 7 val. ir 1 val. diskotekos (laiko pradžia skaičiuojama
nuo Užsakovo nurodyto jaunųjų ir palydos atvykimo laiko). Esant būtinybei ir galimybėms grojama ilgiau,
atskirai susiderinus su užsakovu;
5.2. Jaunųjų ir palydos sutikimui, stalo išpirkimui reikalinga atributika.
5.3. Atvykimas į renginio vietą, jei atstumas iš Utenos miesto iki renginio vietos į vieną pusę mažesnis nei
50km.
6. Užstatas (kurį sumoka Užsakovas) – 200€ (pristatomas grynaisiais pinigais arba banko pavedimu
pervedant pinigus į Valdo Sabaliausko sąskaitą SEB LT33 7044 0002 1561 8576 , (tikslus mokėjimo
paskirties tekstas- renginio data);

pvz. : “2016-01-01”.

6.1. Jei užsakovas atsako Muzikantui renginį – užstatas negražinamas;
6.2. Diena laikoma rezervuota Užsakovui, kai gaunamas užstatas grynais arba banko pavedimu į aukščiau
nurodytą banko sąskaitą (atlikę pavedimą, skubiai praneškite el.p.

sabaliauskas.v@gmail.com

arba Tel.:

+37069984499).
7. Papildomas atlygis muzikantui (-ams):
7.1. už viršvalandžius vedant ar grojant – 100€/val
7.2. už viršvalandžius leidžiant įrašus – 50€/val
7.3.

muzikinis fonas bažnyčioje tuoktuvių metu (saksofonu, sintezatoriumi) – 100€;

7.4. Jaunųjų išleidimas iš vienerių namų – 80€;
7.5. Jaunųjų išleidimas iš dvejų namų – 120€;
7.6. Kelionės išlaidos, jei bendras atstumas iš Utenos miesto iki renginio vietų (kelionė pagal 7.3; 7.4; 7.5
sutarties punktus) į vieną pusę didesnis nei 50km- 0,30€/km
7.7. šventės vedimas ir grojimas antrą dieną ne mažiau 3 val. – 300€;
7.8. Paslaugos nurodytos sutarties 7.3.-7.5. punktuose gali būti teikiamos ir užsakomos tik atskirai
susiderinus su Muzikantu elektroniniu paštu sabaliauskas.v@gmail.com .

8. Numatomas pokylio žmonių skaičius – ..........
9. Muzikantų skaičius – 2
10. Vakaro vedimas (žaidimų organizavimas, vakaro eigos koordinavimas, šventės dalyvių apjungimas
bendrai veiklai) – reikalingas/nereikalingas (nereikalingą ištrinti)
11. Pageidaujamas muzikos repertuaras- ................................................................................................
12. Nepageidaujamas muzikos repertuaras – ..........................................................................................
13. Kitos sąlygos:
13.1. Muzikantai kas 1,5val. daro 20 min. poilsio pertrauką.
13.2. Užsakovas šventės metu pasirūpina Muzikantų maitinimu. Jei renginys vyksta kelias dienas Užsakovas
pasirūpina Muzikantų nakvyne.
13.3. Jei Muzikantai dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į renginį arba nesuderinus su užsakovais
atsiunčia vietoj savęs kitus muzikantus – užstatą Muzikantas Valdas Sabaliauskas gražina dvigubai. Pateisinama
priežastis gali būti tik liga, trauma, artimųjų laidotuvės arba kitos FORCE MAJEURE aplinkybės, ką Muzikantas
privalo įrodyti atatinkamais dokumentais, kad dėl tos priežasties negali teikti muzikinių paslaugų;
13.4. Esant pateisinamoms aplinkybėms, nurodytoms 13.3 punkte, užstatas grąžinamas 100%
13.5. Jei puotos metu yra tyčiniu būdu sugadinama iš svečių ar užsakovo pusės muzikanto(ų) aparatūra –
nuostolius 100% kompensuoja užsakovas. Jei įvyko aparatūros sugadinimas netyčiniu būdu – nuostoliai
kompensuojami šalių susitarimu;
13.6. Pasirašius šią sutartį renginio organizatoriai, liudininkai, piršliai dėl vakaro eigos konsultuojami,
derinamas scenarijus nemokamai telefonu +370 699 84499 , el. paštu sabaliauskas.v@gmail.com arba susitikus
gyvai .
14. Užsakovas su Muzikantu atsiskaito likusia sutartos sumos dalimi grynaisiais pinigais šventės pabaigoje,
išrašoma sąskaita;
15. Jei Užsakovas neatsiskaito su Muzikantu šios sutarties 14 punkte nustatytais terminais, Užsakovas moka
30€ dydžio baudą Muzikantui už kiekvieną praleistą dieną;
16. Užsakovas galutines detales- tikslų jaunųjų atvykimo laiką į šventės vietą ir kitus svarbius dalykus
pateikia Muzikantui telefonu ar elektroniniu paštu prieš 2-5 dienas iki renginio.
17. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško sutarčių šalių pareigų įvykdymo.
18. Visi ginčai, bei šia sutartimi nesureguliuoti sutarties vykdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
19. Sutarties šalių parašai:
Muzikantas:
Tel. +370 69984499
el.p.: sabaliauskas.v@gmail.com
Valdas Sabaliauskas
Parašas

Užsakovas:
Tel. +370
el.p.:
Vardas pavardė:
Parašas

