
PROGRAMINES IR TECHNINES IRANGOS NUOMOS SUTARTIS Nr. ____

Vilnius, 

UAB „Solario Projektai“ įmonės kodas 304156786 (toliau tekste – „Vykdytojas“), atstovaujama 
direktoriaus Andriaus Juvko, veikiancio pagal bendroves istatus ir 

______________________ įmonės kodas ____________ (toliau tekste – „Uzsakovas“), atstovaujamas 
________________________, veikiancio pagal bendroves istatus, bendrai vadinamos Šalimis, sudare šią 
sutarti (toliau tekste – „Sutartis“): 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Sia Sutartimi Vykdytojas isipareigoja Uzsakovui teikti programines irangos 4logist nuomos 
Paslaugą, o Uzsakovas isipareigoja Paslaugomis naudotis pagal šios Sutarties sąlygas ir atsiskaityti 
uz jas sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. 

2. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS 

2.1. Programine iranga kaip Paslauga (angl. SaaS) (toliau tekste - Paslauga) – galimybe Uzsakovo 
aktyviems vartotojams, per laiko vienetą (pvz.: 1 men.) naudotis Vykdytojo Produktu ir Treciosios 
šalies technine iranga, kartu kaip vientisa Paslauga nuomos pagrindu. Uzsakovas Paslauga gali 
naudotis iš bet kur, kur yra kompiuteris ir interneto ryšys. 

2.2. Produktas – tai nuosavybes teise Vykdytojui priklausanti aplikacija 

2.3. Produkto licencijos nuoma – tai situacija, kai Uzsakovas nuomojasi Produkto licenciją ir moką uz 
Produkto licencijos naudojimąsi periodiškai (pvz.: kas menesi, kas ketvirti ar kas metus).

2.4. Trecioji šalis – asmuo, su kuriuo Užsakovas yra sudares sutarti del virtualaus serverio paslaugų 
teikimo; 

2.5. Uzsakovo duomenys – tai visi Uzsakovo duomenys, kurie ivedami i Produktą ir saugomi Treciosios
šalies virtualiame serveryje, pagal Vykdytojo ir Treciosios šalies sutarties sąlygas. 

2.6. Paslaugos prieziura ir vystymas – tai Vykdytojo isipareigojamos sąlygos. Vykdytojo konsultantas 
Uzsakovui padeda atlikti visus reikalingus pirminius darbus (vartotojo paskyros sukurimas, 
pirminių duomenų ikelimas (rekvizitai, logotipas), vartotojų rolių, teisių nustatymas, 5 valandos 
mokymai pas Vykdytoją biure arba nuotoliniu budu, konsultacijos). 

3. VYKDYTOJO TEISES IR PAREIGOS 

3.1. Vykdytojas isipareigoja: 

3.1.1.Uztikrinti, kad Uzsakovas galetų naudotis pasirinkta Paslauga 24h/parą. 

3.1.2.Aktyvuoti Paslaugą ne veliau kaip per 8 darbo valandas, po pirminio apmokejimo šios 
Sutarties nustatyta tvarka; 

3.1.3.Uztikrinti, kad Paslauga atitinktų aukšciausio lygio saugos standartus (https protokolas); 

3.1.4.Ne veliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo uzklausos gavimo el. paštu 
help@4logist.com atsakyti i iškilusius klausimus el. paštu; 

3.1.5.Nemokamai teikti konsultacijas visais klausimais del duomenų ir kitos apsaugos, kiek tai yra 
susije su šios sutarties vykdymu; 

3.1.6.Uzsakovui pageidaujant papildomų paslaugų t.y. plesti Produkto funkcionalumą, atlikti 
mokymus del Paslaugos naudojimosi ir pan., teikti šias paslaugas pagal atskirą raštišką 
susitarimą. 

3.1.7.Uzsakovui pageidaujant suteikti Treciosios šalies kontaktine informaciją ir nedelsiant 
informuoti apie jos pasikeitimus. 

3.1.8.Periodiškai tobulinti ir atnaujinti Produkto sudedamųjų dalių funkcionalumus, atsizvelgiant i 
bendrą Produkto vartotojų poreiki bei naujas technologines galimybes; 



3.1.9.Nuolat adaptuoti, atnaujinti Produktą, taip, kad sklandziai veiktų su visomis naujausiomis 
interneto naršyklemis (Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, MS Internet Explorer, Safari) 
bei atitiktų privalomus saugumo standartus; 

3.1.10. Sistemingai taisyti Produkto vartotojų pastebetas ir praneštas programines ar sistemines 
klaidas; 

3.1.11. Uztikrinti nepertraukiamą Paslaugos teikimą.

3.2. Vykdytojas patvirtina, kad šios sutarties galiojimo laikotarpiu turi sutarti su Treciąja šalimi, kuri yra 
atsakinga už: 

3.2.1.Fizine serverių (tarnybinių stocių) bei serverines apsaugą; 

3.2.2.Serveryje saugomų duomenų išorinių ir vidinių kopijų darymą kas 24 val. bei kopijų atstatymą 
ne ilgiau kaip per 4 val. nuo prašymo pateikimo; 

3.2.3.Uz serverio techninių gedimų bei kitokio pobudzio sutrikimų pašalinimą ne veliau kaip per 4 
val. nuo pranešimo apie tokius gedimus gavimo momento; 

3.2.4.Serverio prieinamumą ne maziau kaip 99,9 proc. Laiko. 

3.3. Vykdytojas turi teise: 

3.3.1.Susidarius isiskolinimui uz suteiktas paslaugas po raštiško ispejimo (iskaitant ir ispejimą el. 
paštu) laikinai visiškai ar iš dalies apriboti paslaugų teikimą Uzsakovui, bet ne ilgiau kaip iki 
isiskolinimo pilno padengimo. Salys aiškiai susitaria, kad esant paslaugų teikimo ribojimui 
šiame punkte nustatytu pagrindu Uzsakovas negali ir negales reikšti Vykdytojui jokių su tuo 
susijusių pretenzijų ir reikalauti kokių nors (tiesioginių ar netiesioginių) nuostolių atlyginimo. 

3.3.2.Taisyti sistemos vartotojų pastebetas ir praneštas programines ar sistemines klaidas.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS 

4.1. Uzsakovas isipareigoja: 

4.1.1.Naudotis Paslauga taip kaip reglamentuoja ši sutartis; 

4.1.2.Sutartimi nustatyta tvarka ir terminais apmoketi Vykdytojo pateiktas PVM sąskaitas- fakturas;

4.1.3.Nedelsiant informuoti Vykdytoją apie bet kokius techninius sutrikimus del kurių Uzsakovas 
negali tinkamai naudotis Vykdytojos paslaugomis. Informuoti Vykdytoją apie sistemines arba 
programines Paslaugos klaidas el. pašto adresu help@4logist.com, kuo placiau aprašant aptiktą
klaidą ir vartotojo veiksmus, kurie iššauke tą klaidą; 

4.1.4.Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jam pasibaigus nesiimti jokių veiksmų, kurie tiesiogiai ar 
netiesiogiai galetų pazeisti Vykdytojo autorines teises. Sio isipareigojimo nevykdymas 
laikomas esminiu sutarties pazeidimu, suteikianciu teise Vykdytojui nutraukti sutarti. Sutarties 
nutraukimo faktas nepašalina Uzsakovo teisines (civilines/baudziamosios) atsakomybes;

4.1.5.Uzsakovas patvirtina, jog jam yra aiški ir zinoma aplinkybe, kad nepaisant pasirinkto 
apmokejimo uz paslaugas budo ar sumoketos sumos, jis jokiais budais neigyja nuosavybes 
teises i Vykdytojo produktą ar jo sudetines dalis ir yra tik Vykdytojui nuosavybes teise 
priklausancios paslaugos vartotojas. 

4.1.6.Esant Vykdytojo prašymui, suteikti papildomą informaciją apie Uzsakovo vartotojų pastebetas 
klaidas ir padeti Vykdytojo technines pagalbos darbuotojams jas atkartoti.

4.2. Uzsakovas turi teise: 

4.2.1.Uzduoti klausimus Vykdytojo techninio palaikymo skyriui aiškiai juos suformulavus ir 
nusiuntus el. pašto adresu lt@4logist.com. 

4.2.2.Naudotis Paslaugos visomis teikiamomis galimybemis; 

4.2.3.Reikalauti, kad Paslauga butų teikiama be techninių ar kitokių sutrikimų;

4.2.4.Uzsisakyti/atsisakyti papildomas Vykdytojo teikiamas paslaugas;



4.2.5.Sutartyje nustatyta tvarka gauti Vykdytojo konsultacijas, susijusias su paslauga ir/ar 

produktu; 

5. PASLAUGŲ IKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA 

5.1. Šalių susitarimu nustatomos šios paslaugų kainos: 

5.1.1.Vienos licencijos nuomos kaina per menesi – 15.00 Eurų + PVM. Didinant arba mazinant 
licencijų kieki Uzsakovas privalo pranešti Vykdytojui el. paštu help@4logist.com. 

5.1.2.Papildomo funcionalumo programavimo darbų mokestis – 35.00 Eurų + PVM už valandą; 

5.2. Gautas PVM sąskaitas-fakturas (nesvarbu ar jos butų teikiamos paštu ar el. paštu elektroniniame 
formate) Uzsakovas privalo apmoketi ne veliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo 
sąskaitos gavimo dienos; 

5.3. Vykdytojas PVM sąskaitas-fakturas išrašo iki einamojo menesio 7 dienos uz einamojo menesio 
paslaugos. 

5.4. Uzsakovui veluojant atlikti bet kokius mokejimus pagal šią sutarti, Vykdytojas turi teise sustabdyti 
paslaugų teikimą, o Uzsakovas privalo moketi delspinigius – 0,02 proc. nuo neapmoketos skolos 
sumos uz kiekvieną pradelstą dieną; 

5.5. Vykdytojui netinkamai vykdant ar nevykdant sutartinių isipareigojimų prisiimtų šia sutartimi, 
Vykdytojas moka 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo sumos, kuri apskaiciuojama pagal faktiškai 
atliktų paslaugų kainą. Uzsakovui pareikalavus, Vykdytojas privalo atlyginti del Vykdytojo 
netinkamo sutartinių prievolių vykdymo arba nevykdymo Uzsakovo patirtus tiesioginius ir 
netiesioginius nuostolius. 

5.6. Uzsakovas atlygina visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas Vykdytojui, jei laiku neatsiskaito 
su Vykdytoju ir Vykdytojas isiskolinimo išieškojimą paveda asmenims, kurių veikla susijusi su 
skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazes kurimu, administravimu ar naudojimu. 

5.7. Uzsakovui pageidaujant uzsakyti paslaugą pagal 5.1.2 punkto sąlygas, Salys susiderina atskiru 
raštišku susitarimu. 

6. KONFIDENCIALUMAS 

6.1. Sios sutarties sąlygos, visa informacija, duomenys ir dokumentai, susije su šia sutartimi, yra laikomi
komercine paslaptimi, ir negali buti jokiu budu atskleisti tretiesiems asmenims be išankstinio 
raštiško kitos Salies sutikimo, išskyrus teises aktuose numatytus atvejus. Salis, pazeidusi ši 
konfidencialumo isipareigojimą, privalo atlyginti kitai Saliai del tokio pazeidimo patirtą zalą. Salys 
susitaria, kad konfidencialumo isipareigojimai galios ir pasibaigus šiai Sutarciai, ar nutraukus ją 
prieš terminą. 

6.2. Salys turi teise atskleisti konfidencialią informaciją tik: 

6.2.1.Salies darbuotojams, kurie yra tiesiogiai susije su šios Sutarties vykdymu ir tik jeigu jiems yra 
butina gauti tokią informaciją vykdant šią Sutarti. Siuo atveju Salies darbuotojai privalo tureti 
atitinkamus konfidencialumo isipareigojimus Saliai; 

6.2.2.Atitinkamoms valstybes valdzios institucijoms, pareigunams ir kitiems asmenims, turintiems 
teise gauti tokią informaciją pagal Lietuvos Respublikos istatymus (tik tą dali, kuri minetų 
asmenų teisetu reikalavimu turi buti atskleista), taciau bet kuri Salis, gavusi reikalavimą 
atskleisti konfidencialią informaciją, privalo nedelsiant, prieš konfidencialios informacijos 
pateikimą, apie tai raštu informuoti kitą Sali ir bendradarbiauti su ja ginant konfidencialios 
informacijos slaptumą apsaugos ir kitomis priemonemis; 

6.2.3.Vykdytojas neigyja jokių teisių i konfidencialią informaciją, jeigu Salys raštu nesusitare kitaip; 

6.2.4.Salys susitaria, kad informacijos pateikimas taip pat nebus laikomas Sutarties VI. Dalies 1 
punkto pazeidimu, jeigu informacija pateikiama: 

6.2.4.1. audito imonei, kuri pagal sutarti atlieka Vykdytojo arba Uzsakovo veiklos ar 
finansines atskaitomybes auditą; 

6.2.4.2. pagrindiniam Uzsakovo akcininkui, ir/ar su juo susijusioms imonems;



6.2.4.3. advokatams, kuriems informacija yra reikalinga teikiant teisines paslaugas bet kuriai 
iš Salių; 

6.2.4.4.  Jei Vykdytojas pazeidzia konfidencialumo sąlygas, tai atlygina visus del tos 
priezasties atsiradusius nuostolius. 

7. NENUGALIMA JEGA 

7.1. Salių isipareigojimų vykdymas sustabdomas, jeigu tam trukdo nenugalimos jegos aplinkybes (force 
majeure). Salys nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure) supranta taip, kaip nustato Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu 
Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos aplinkybems (force 
majeure) taisykles“. 

7.2. Salys isipareigoja esant nenugalimos jegos aplinkybems (force majeure) ginti viena kitos interesus 
ir esant reikalui imtis priemonių kliutims pašalinti. 

7.3. Salis, negalinti vykdyti sutartinių isipareigojimų del nenugalimos jegos aplinkybių (force majeure), 
privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti kitą Sali. Jei tos aplinkybes trunka ilgiau, nei 2 (du) 
menesius, bet kuri iš šalių turi teise pranešti kitai šaliai apie sutarties nutraukimą. 

7.4. Išnykus nenugalimos jegos aplinkybems (force majeure), šalis, prašiusi sustabdyti sutartinių 
ipareigojimų vykdymą, privalo nedelsiant nuo tokių aplinkybių pasibaigimo ar suzinojimo apie jų 
pasibaigimą dienos raštu pranešti apie tai kitai šaliai. 

8. PRANESIMAI 

8.1. Visi su Sutartimi susije pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinejimai yra iteikiami kitos 
šalies atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunciami elektroniniu paštu (adresais nurodytais 
skiltyje „šalių rekvizitai ir parašai“ ) ar registruotu iš anksto apmoketu laišku kiekvienos šalies 
Sutartyje nurodytu adresu. 

8.2. Vienašaliai Sutarties pranešimai ir duomenų pakeitimai, t. y. duomenys apie (šalies buveines adreso,
telefono ar fakso numerio, elektroninio pašto adreso pasikeitimus ar papildymus, gali buti siunciami
paštu arba Sutartyje nurodytu faksu, laisvos formos prašyme – pranešime, kuris turi buti pasirašytas 
šalies igalioto asmens. 

8.3. Salys nedelsiant informuoja viena kitą apie bet kokią klaidingą, nepilną ar pasikeitusią informaciją, 
kuri buvo pateikta kitai šaliai, iskaitant bet neapsiribojant, informaciją apie šalies buveines adreso, 
telefono ar fakso numerio, elektroninio pašto adreso pasikeitimą. Jeigu šalys nesilaiko šios pareigos,
pranešimai siunciami paskutiniu šaliai zinomu adresu ir yra laikomi tinkamai išsiųstais ir iteiktais. 
Atsisakymas priimti pranešimą arba pasirašyti apie jo gavimą prilyginamas jo gavimui. 

8.4. Nuostolius del paveluoto ar netinkamo pranešimo isipareigoja atlyginti ta šalis, kuri neivykdo ar 
ivykdo netinkamai šias pareigas. 

8.5. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita šalis gauna laišką, elektroninio pašto pranešimą arba 
faksą. Salys susitaria, kad bet koks pranešimas, išsiųstas registruotu laišku Sutartyje arba šalies 
atskirai raštiškai nurodytu jos adresu yra laikomas gautu kitos šalies po 5 (penkių) kalendorinių 
dienų nuo registruoto laiško iteikimo pašto paslaugas teikianciai imonei. 

9. ŠALIŲ PAREISKIMAI IR PATVIRTINIMAI 

9.1. Salys pareiškia ir uztikrina viena kitai, kad: 

9.1.1.šalys turi visas ir teises aktų nustatyta tvarka neapribotas teises sudaryti sutartis ir prisiimti 
isipareigojimus; 

9.1.2.Sutartis yra pasirašyta šalies tinkamai igalioto asmens; 

9.1.3.visa informacija, kurią viena kitai šalys pateike ar teikia, vykdant Sutarti, yra išsami ir teisinga;

9.1.4.Sutarties sudarymas ir prisiimtų isipareigojimų pagal ją vykdymas bei jos sąlygų laikymasis 
neprieštarauja jokiems teisiniams reikalavimams, bet kokioms sutartims ar dokumentams, 
taikytiniems tokiai šaliai; Sutarciai sudaryti nereikia gauti jokių treciųjų asmenų sutikimų. 

9.1.5.Uzsakovas yra placiau susipazines su pasirinktos paslaugos funkcijomis bent vienu iš budų: 



9.1.5.1. Paslaugos bandymų metu demonstraciniu laikotarpiu; 

9.1.5.2. Paslaugos pristatymo metu; 

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA. 

10.1. Sutartis isigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota, jei šalys raštu nesusitaria 
kitaip; 

10.2. Sutartis gali buti nutraukta: 

10.2.1. Salių rašytiniu susitarimu; 

10.2.2. Terminuoto sutarties galiojimo laikotarpiu Salys turi teise nutraukti šią Sutarti vienašališkai 
neteismine tvarkoje tik jei kita Salis iš esmes pazeidzia šios Sutarties sąlygas ir po Salies 
raštiško pranešimo apie pazeidimus jų nepašalina per šalių nustatytą terminą. Tokiu atveju, 
Sutartis gali buti nutraukta, kitai Saliai pranešus apie tai raštu prieš 7 (septynias) kalendorines 
dienas;

10.2.3. Sutarciai tapus neterminuota, bet kuri iš šalių turi teise nutraukti sutarti raštu ispejusi kitą šali
prieš 14 (keturiolika) dienų; 

10.3. Sutarties sąlygos gali buti keiciamos atskiru rašytiniu abiejų šalių susitarimu. Bet kokie 
pranešimai pagal šią sutarti turi buti pateikiami raštu – išsiunciant registruotu laišku ar pasirašytinai;

10.4. Bet koks šios sutarties pagrindu kiles gincas yra sprendziamas derybomis, o nepasiekus 
susitarimo – LR Teismuose pagal Vykdytojo buveines vietą; 5. Sutarties aiškinimui ir gincų 
sprendimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teise. 

Šalių rekvizitai ir parasai: 

VYKDYTOJAS: UŽSAKOVAS:

UAB "Solario Projekai"

Įm.k. 304156786
PVM k. LT100010226014
Smolensko g. 10B, LT-03201 Vilnius, Lietuva
Sąskaita: LT41 7044 0600 0810 3322

Direktorius                            Andrius Juvko

A.V.

 


