
Atsisiųsta iš www.rekvizitai.lt

SUTARTIS Nr.  50/2

Kaunas 20     m.birželio 28 d

UAB „“, atstovaujama direktoriaus vardas pavarde, toliau vadinama VYKDYTOJU, ir UAB “”, atstovaujama
direktoriaus vardas pavarde, toliau vadinama UŽSAKOVU, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES TURINYS

1.1 VYKDYTOJAS įsipareigoja sukurti internetinę svetainę www..lt (dizaino ir programavimo darbai) bei atlikti
kitus su tuo susijusius darbus pagal iš anksto suderintus reikalavimus (Priedas Nr.1),  o UŽSAKOVAS priimti
juos ir už juos sumokėti.
1.2 Sutarties suma: 1400,00 Eur. + 18 proc PVM 252,00 Eur. Sutarties suma su PVM yra 1652,00 Eur. (vienas
tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt du eurai, 00 ct.) .

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1 VYKDYTOJAS įsipareigoja:
2.1.1 Atlikti darbus, numatytus Priede Nr. 1.
2.1.2 Darbus, numatytus Priede Nr. 1, pradėti UŽSAKOVUI sumokėjus avansą.
2.1.3 Visus darbus, numatytus Priede Nr.1, atlikti per 21 kalendorinę dieną nuo internetinės svetainės dizaino
patvirtinimo datos.
2.1.4 Informuoti UŽSAKOVĄ apie darbų eigą.
2.1.5 Už kiekvieną pavėluotą darbų atlikimo dieną sumokėti 0,05 % baudą nuo užsakymo sumos.
2.1.6 Po šios sutarties pilno sutarties sąlygų ir įsipareigojimų įvykdymo, teises į  produktą vienašališkai perduoti
UŽSAKOVUI.
2.2.7 Atlikus darbus pateikti PVM sąskaitą - faktūrą darbų apmokėjimui.
2.1.8 Suteikti gaminiui vienerių metų garantiją atliktiems darbams, garantija netaikoma atsiradusiems
funkciniams internetinės svetainės sutrikimams dėl UŽSAKOVO kaltės ją eksplotuojant.

2.2 UŽSAKOVAS įsipareigoja:
2.2.1 Sumokėti 400 Eur. (keturis šimtus eurų, 00 ct.) avansą.
2.2.2 Paskirti atsakingą asmenį, kuris pateiktų visą reikalingą numatytiems darbams atlikti medžiagą (nuotraukas,
tekstus ir pan.).
2.2.3 UŽSAKOVAS, perduodamas medžiagą, minimą 2.2.2 punkte, įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų teisių,
įskaitant kitų autorių teises. Jeigu ryšium su šia perduota medžiaga , tretieji asmenys pareikš kokias nors
pretenzijas ar reikalavimus (dėl autoriaus teisių pažeidimo ir kt.), UŽSAKOVAS privalo atlyginti nukentėjusiems
asmenims visus dėl to turėtus nuostuolius.
2.2.4 Priimti iš VYKDYTOJO darbus, sutartus šios sutarties 1.1 punkte, patvirtinti jų kokybė pasirašydamas
darbų baigimo-priėmimo aktą arba sąskaitą-faktūrą ir už juos sumokėti pagal 3 punkte nustatytą atsiskaitymo
tvarką.
2.2.5 Patalpinti VYKDYTOJO sukurtos internetinės svetainės kiekvieno puslapio apatinėje dalyje nuorodą į
www..lt ir į TVS www..net internetines svetaines.
2.2.6 Už kiekvieną pavėluotą dieną sumokėti 0,05 % delspinigių nuo nesumokėtos sumos.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1 Priėmęs atliktą darbą ir patvirtinęs jo kokybę, UŽSAKOVAS sumoka visą likusią pinigų sumą pagal
VYKDYTOJO pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos iki pilno sutarties sąlygų ir įsipareigojimų įvykdymo.
4.2 Nė viena iš šalių nėra finansiškai atsakinga už įsipareigojimo nevykdymą dėl kliūties, kurią sudarytų
nepaprastos aplinkybės (karas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, streikai, teisėti ir neteisėti valstybės
institucijų veiksmai), ir kurios ji negalėtų numatyti sutarties sudarymo metu, negalėtų išvengti ar kuriomis nors
priemonėmis ją pašalinti.
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5. KITOS SĄLYGOS

5.1 Ši sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik abipusišku raštišku susitarimu.
5.2 Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais bei šios
sutarties sąlygomis.
5.3 Visus ginčus, kylančius vykdant šią sutartį, šalys siekia išspręsti derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo
derybų keliu, ginčas būtų sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis galiojančiais LR  įstatymais.
5.4 Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
5.5 Prie šios sutarties yra pridedamas Priedas Nr.1 , kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

6. JURIDINIŲ ŠALIŲ ADRESAI

VYKDYTOJAS UŽSAKOVAS

UAB „“ UAB “ ”
įm./PVM kodas įm. kodas
Adresas Adresas
Tel. : +370 37 Tel.: +370 37
AB bankas „Hansabankas“, b/k. 73000
a/s

Direktorius Direktorius
Vardas pavarde vardas pavarde

_________________________________ _________________________________
A.V. A.V.
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PRIEDAS  Nr.1 prie sutarties Nr. EG-506/28 

(Dėl internetinės svetainės sukūrimo)
20    birželio 28 d., Kaunas

1. Objektas: Užsakovas užsako, o Vykdytojas atlieka dizaino ir programavimo darbus pagal šiuos reikalavimus:

1.1 Sukuria internetinę svetainę www..lt pagal sekančius reikalavimus:

1.1.1 Trys originalūs pirminio dizaino pavyzdžiai;

1.1.2  Minimali Flash animacija;

1.1.3 Svetainė kuriama trijomis kalbomis (lietuvių, anglų, rusų);

1.1.4  Programavimo darbai:

1.1.5  Informaciją svetainėje talpina Užsakovas;

1.1.6  Internetinio adreso www..lt užsakymu rūpinasi Vykdytojas.

2. Gaminių kokybė:
2.1  Sutarties šalys privalo laikytis pateiktų pirminių medžiagų ir atliekamų darbų kokybės reikalavimų.
2.2  Jei dėl Vykdytojo kaltės pagamintoje produkcijoje bus nukrypimų, Vykdytojas privalo nekokybišką gaminį
pakeisti kokybišku.
2.3  Dėl nekokybiškos produkcijos turi būti surašomas aktas, kuriame būtų nurodytas nekokybiškų egzempliorių
skaičius ir žalos įvertinimas. Aktas turi būti patvirtintas šios sutarties šalių atstovų.
2.4  Pretenzijos dėl nekokybiškų gaminių gali būti pareikštos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po gaminių
perdavimo dienos.
2.5 Užsakovo prievolės grąžinti nekokybiškus gaminius neįvykdymas reiškia, jog gaminiai pagaminti kokybiškai,
nepriklausomai nuo to, ar surašytas nekokybiškos produkcijos aktas.

Vykdytojas Užsakovas

UAB „“ UAB „“
Direktorius Direktorius
V. Pavarde V. Pavarde

_____________________ _______________________


