Bendros nuostatos
1.

Šios UAB „Agrolabas“ (toliau - „Agrolabas“) teikiamos paslaugos „Agrosmart
ūkiams2.1“ teikimo taisyklės (toliau - „Taisyklės“) nustato paslaugos „Agrosmart
ūkiams2.1“ teikimo tvarką ir sąlygas.

2.

Sąvokos:

Toliau Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytą reikšmę:
2.1. Programa – standartinė „Agrosmart ūkiams2.1“ programinės įrangos versija.
2.2. Aptarnavimo paslaugos – nuotolinis konsultavimas, konsultavimas Kliento darbo vietoje,
pagalba sprendžiant problemas, susijusias su kompiuterine (technine) ar kita programine
įranga ir trukdančias Klientui naudotis Programa.
2.3. Licencijos kaina – mokestis, kurį Klientas moka Bendrovei už teisę naudotis Programa
visą galiojimo terminą, nustatytą Sutarties 3.2 punkte.
2.4. Programos raktai – bylos, kodai ar kompiuteriniai pranešimai, kurie, veikdami rakto
principu, suteikia Klientui galimybę prisijungti ir naudotis Programa.
2.5. Turinys – informacija, Kliento įkeliama ir valdoma naudojantis Paslaugos teikiamomis
priemonėmis.

3.

Sutarties dalykas

3.1. suteikti neįgyjamą, neperduodamą ir neišimtinę teisę (Licenciją) naudotis „Agrosmart
ūkiams2.1“ versija.
3.2. Klientas turi teisę naudotis Programa 1 metus (vienerius). Terminas pradedamas skaičiuoti,
suteikus Klientui Programos raktus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
3.3. Teisė naudotis Programa kitiems asmenims negali būti suteikiama nei subnuomos, nei
panaudos pagrindais.

4.

Naudojimosi Programa sąlygos

4.1. Tiek Programa, tiek Programos pagalba Kliento suvesti duomenys (duomenų bazė) yra
laikomi Bendrovės serveriuose ir yra pasiekiami internetu t.y. Programa naudojamasi
prijungtinio veikimo (on-line) būdu. Programa negali tinkamai funkcionuoti, jeigu nėra
užtikrintas nepertraukiamas interneto ryšys.
4.2. Programos raktai Klientui sukuriami ir perduodami ne vėliau kaip kitą darbo dieną, kai
Klientas
už
Licenciją
sumoka
internetinėje
svetainėje
https://www.agrosmart.lt/#uzsakymas.
4.3. PVM sąskaita-faktūra Klientui pateikiama iškarto, nurodytu Kliento elektroninio pašto
adresu, gavus apmokėjimą už programos „Agrosmart ūkiams2.1“ licenciją.
4.4. Klientas neturi teisės pats modifikuoti programą.

5.

Licencijos kaina

5.1. Nustatoma tokia Licencijos kaina: 1000 € (tūkstantis eurų) metams. Licencijos kaina yra
nurodyta be PVM mokesčio. PVM mokestis turi būti pridėtas prie Licencijos kainos,
naudojant Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą PVM tarifą.

6.

Bendrovės teisės ir pareigos
Bendrovė įsipareigoja:

6.1. Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis suteikti Klientui Programos raktus;
6.2. Priėjimą prie Kliento informacijos leisti tik įvedus Kliento el. pašto adresą ir slaptažodį;
6.3. suteikti galimybę Klientui pačiam susikurti prisijungimo slaptažodį, kuris saugomas
užkoduotas;
6.4. imtis protingų veiksmų siekiant užtikrinti, kad Paslauga būtų prieinama internetu 99%
laiko per mėnesį;
6.5. sutartyje nustatytomis sąlygomis pateikti Klientui PVM sąskaitas-faktūras;
6.6. be Kliento išankstinio rašytinio sutikimo neatskleisti jo duomenų tretiesiems asmenims,
išskyrus įstatymų numatytus atvejus;
6.7. pasibaigus Sutarties galiojimui arba ją nutraukus, nedelsiant anuliuoti Programos raktus.

7.

Kliento teisės ir pareigos
Klientas įsipareigoja:

7.1. turėti tinkamą ir veikiančią kompiuterinę įrangą, instaliuotą Google chrome naršyklę bei
interneto ryšį, kad galėtų naudotis programa;
7.2. sutartyje nustatyta tvarka sumokėti pagal Bendrovės pateiktas PVM sąskaitas-faktūras;
7.3. nedaryti Programos ar jos dalių kopijų;
7.4. užtikrinti, kad visi asmenys, kuriems Klientas suteiks teisę naudotis Programa, laikysis šios
Sutarties nuostatų. Už tokių asmenų Bendrovei padarytą žalą atsako Klientas;
7.5. nenaudoti Programos ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims naudotis Programa ne
Kliento interesais;
7.6. užtikrinti, kad Programa nebūtų naudojama pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktus;
7.7. neišnuomoti, neskolinti ar bet kuriuo kitu būdu neperduoti ir nepatikėti Programos
naudojimo teisės jokioms trečioms šalims be išankstinio rašytinio Bendrovės leidimo.

Klientas turi teisę:
7.8. naudotis jam priklausančiomis aptarnavimo paslaugomis ir programine įranga;

7.9. negrįžtamai ištrinti turinį iš Programos, žinodamas, kad Bendrovė negalės jo atstatyti ir
perduoti Klientui;
7.10. pratęsti Sutartį joje nustatytomis sąlygomis;
7.11. pateikti pranešimus apie Programos veikimo sutrikimus, klaidas ir pan., Bendrovės
konsultantui;
7.12. bet kuriuo metu atsisakyti teikiamos Paslaugos, apie tai informavus Bendrovę raštu;
7.13. atsisakyti Paslaugų per 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie pasikeitusias Paslaugos
teikimo sąlygas gavimo dienos, jeigu nesutinka su Paslaugos teikimo sąlygų pakeitimais.
Negavus raštiško atsisakymo, po pakeitimų įsigaliojimo, Bendrovė konstatuoja, kad
Klientas sutinka su pakeitimais ir tęsia naudojimąsi Paslauga.

Klientas neprieštarauja, žino ir supranta, kad:
7.14. Bendrovė gali naudoti Kliento įmonės vardą reklaminiais tikslais ir skelbtų jį tinklapyje bei
rengdama pasiūlymus tretiesiems asmenims.
7.15. Už bet kokios Kliento informacijos, paskleistos naudojant Programą, turinį visiškai atsako
asmuo, paskleidęs informaciją. Bendrovė neatsako už jokį informacijos paskleidimą
naudojant Programą.
7.16. Klientas negalės naudotis Programa, jeigu jis neužtikrins nuolatinio interneto ryšio.
7.17. Bendrovė renka ir apdoroja Kliento arba Kliento kontaktinio asmens duomenis,
pateikiamus užsakymo formoje, kurie Bendrovei reikalingi Paslaugai teikti bei
administruoti ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal Taisykles (toliau – „Užsakymo
duomenis“). Bendrovė gali perduoti šiuos užsakymo duomenis partneriams, kiek tai yra
būtina Paslaugai teikti.
7.18. Bendrovė nėra atsakinga už Kliento tikėtino pelno praradimą, žalą įrašams, duomenims,
programinei įrangai ar bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl Programos naudojimo.

8.

Intelektinės nuosavybės teisės

8.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Programą priklauso gamintojui, kurios atstovas yra
Bendrovė.
8.2. Klientas neturi teisės keisti ar pašalinti bet kokias žymas ar informaciją apie autorių teises,
prekių ženklus ar kitas nuorodas į jas, esančias Programoje.
8.3. Klientas neturi teisės kopijuoti, keisti apgrąžos inžinerijos (reverse engineer) ar jos
pagrindu kurti išvestinius darbus, dekompiliuoti Programą, išskyrus kai tokias operacijas
leidžia imperatyvios teisės aktų nuostatos.
8.4. Šiame straipsnyje nustatytų draudimų pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties
pažeidimu ir suteikia Bendrovei teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti Sutartį ir reikalauti
patirtų nuostolių atlyginimo.

9.

Bendrovė pareiškia ir garantuoja Klientui, kad:

9.1. Bendrovė turi išimtines gamintojo suteiktas teises disponuoti Programa.
9.2. Bendrovės išimtinės teisės į Programą nėra niekaip suvaržytos ar apribotos; nei šios teisės,
nei bet kuri jų dalis nėra perleistos, areštuotos, įkeistos ar atimtos; nėra jokių teisminių,
arbitražinių ar kitokių ginčų objektas.
9.3. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Paslaugos Taisykles, teikimo sąlygas, įkainius,
prieš 10 (dešimt) dienų informavusi Klientą jo paskyroje, internetiniu adresu:
https://portalas.agrosmart.lt
9.4. Nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų sudaryti kliūtis Klientui po šios Sutarties
įsigaliojimo naudotis Programa ir įgyvendinti savo, kaip Programos turėtojo teises visa šios
Sutarties ir įstatymų nustatyta apimtimi.

10.

Konfidencialumas

10.1. Klientas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, kuri tapo Klientui
prieinama ar žinoma bendradarbiaujant su Bendrove, įskaitant informaciją apie Programą.
Visa ši informacija yra laikoma konfidencialia, išskyrus informaciją, kuri yra viešai
prieinama arba dėl kurios yra gautas raštiškas Bendrovės patvirtinimas, kad ji nėra
konfidenciali.
10.2. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, kurią ji sužinojo šios
Sutarties vykdymo metu, arba kuri tapo Bendrovei prieinama ar žinoma bendradarbiaujant
su Klientu. Visa ši informacija yra laikoma konfidencialia, išskyrus informaciją, kuri yra
viešai prieinama arba dėl kurios yra gautas rašytinis Kliento patvirtinimas, kad ji nėra
konfidenciali.
10.3. Šalys įsipareigoja visą gautą informaciją naudoti tik šioje Sutartyje nurodytiems tikslams.
10.4. Šiame straipsnyje numatytos Šalių pareigos galioja neterminuotai po šios Sutarties
pabaigos.
10.5. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad bendradarbiaudamos, derindamos ir
pasirašydamos šią Sutartį veikė geranoriškai ir sąžiningai viena kitos atžvilgiu ir nepateikė
viena kitai jokios klaidinančios informacijos.

11.

Atsakomybė

11.1. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, jei ji pateikė tikrovės
neatitinkančius pareiškimus ar netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
11.2. Jei Klientas vėluoja sumokėti Bendrovei laikydamasis Sutartyje nustatytų terminų,
Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigių
nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
11.3. Bendrovė nėra atsakinga už Kliento tikėtino pelno praradimą, žalą įrašams, duomenims,
programinei įrangai ar bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl Programos naudojimo.

11.4. Bendrovė neatsako ir neprisiima įsipareigojimų už jokius Programos pritaikymus ar
kitokias modifikacijas, taip pat paslaugas ar aptarnavimą, atliktą paties Kliento ar suteiktą
trečiųjų šalių. Taip pat Bendrovė neatsako už jokius defektus, kurie atsirado dėl išorinių
faktorių, tokių kaip kitos programinės įrangos naudojimas arba dėl Programos integracijos
ar sąveikos su Kliento nuosava kompiuterine ar programine įranga.

12.

Force majeure

12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar
dalinį neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti,
išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis (toliau – „Nenugalimos jėgos aplinkybės“),
pvz., Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai
neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai,
potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas
pratęsiamas.
12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo raštu pranešti kitai Šaliai apie
nenugalimos jėgos aplinkybes per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių
atsiradimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo
visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą
įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo
pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku nepasiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to,
kad nebuvo jokio pranešimo.

13.

Pranešimai

13.1. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti
pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir
gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu, sutartyje
nurodytais adresais.
13.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį,
pranešdama apie pasikeitusius duomenis mažiausiai prieš 3 (tris) darbo dienas. Jei Šaliai
nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos
Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja
Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

14.

Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas

14.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų
įvykdymo.

14.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių
įgaliotų atstovų.
14.3. Ši Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.
14.4. Sutartis pratęsiama naujam 1 (vienerių) metų laikotarpiui/naujiems laikotarpiams, jeigu
Klientas, sumoka Bendrovei už naudojimąsi Programa naujam 1 (vienerių) metų
laikotarpiui/naujiems laikotarpiams. Pratęsimų skaičius neribojamas.
14.5. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, raštu įspėjusi
Klientą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
14.6. Bendrovė turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį ir negrįžtamai ištrinti Kliento laikomą
turinį, įspėdama Klientą raštu, jei Klientas iš esmės ją pažeidžia, ir reikalauti atlyginti dėl
tokio pažeidimo patirtus nuostolius.
14.7. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
raštu įspėjęs Bendrovę, jei paaiškėja, kad Bendrovės Sutartyje nurodyti pareiškimai ir
garantijos iš esmės neatitinka tikrovės, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.
14.8. Nutraukus Sutartį dėl Kliento kaltės, sumokėtos sumos už naudojimąsi programa Klientui
negrąžinamos.

15.

Specialaus pasiūlymo atsiskaitymo tvarka ir sąlygos:

15.1. Programos „Agrosmart ūkiams2.1“ licencijos kaina 1000 €/metams.
15.2. Specialios akcijos vykdymo metu Klientui suteikiamas programos „Agrosmart ūkiams2.1“
bandomasis, 6 mėnesių laikotarpis.
15.3. Bandomojo laikotarpio licencijos kaina, 100 € (šimtas eurų). Licencijos kaina nurodyta be
PVM mokesčio. PVM mokestis turi būti pridėtas prie Licencijos kainos, naudojant
Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą PVM tarifą.
15.4. Pasibaigus bandomąjam 6 mėnesių laikotarpiui, Klientas turi teisę atsisakyti programos
informavęs Bendrovę raštu. Gavus atsisakymą raštu, prieiga prie programos blokuojama ir
sutartis laikoma negaliojanti.
15.5. Klientas norėdamas tęsti naudojimąsi programa po bandomojo laikotarpio, per 10 dienų
nuo bandomojo laikotarpio pabaigos, sumoka Bendrovei likusią 900 € (devynių šimtų
eurų) sumą. Kaina nurodyta be PVM mokesčio. PVM mokestis turi būti pridėtas prie
Licencijos kainos, naudojant Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą PVM tarifą.
15.6. Sekantiems 4 (keturiems) metams numatomas programos licencijos metinis mokestis yra
500 € (penki šimtai eurų), kuris mokamas kiekvienais metais. Licencijos kaina nurodyta be
PVM mokesčio. PVM mokestis turi būti pridėtas prie Licencijos kainos, naudojant
Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą PVM tarifą.

16.

Baigiamosios nuostatos:

16.1. Ši Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

16.2. Jei kuri nors šios Sutarties sąlyga taps neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai
nedarys negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių Sutarties sąlygų. Tokiu atveju
Šalys sieks pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga, kuri, kiek tai įmanoma,
turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji sąlyga.
16.3. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, yra
sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų,
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
16.4. Klientas neturi teisės savo pareigų ir teisių pagal šią Sutartį perleisti tretiesiems asmenims
be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo.
16.5. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
egzempliorių kiekvienai Šaliai.

