POTENCIALIŲ VERSLO PARTNERIŲ KONTAKTŲ PAIEŠKOS BEI DVIŠALIŲ SUSITIKIMŲ
ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS
2019 m. ___________________ d. Nr.
Vilnius
VšĮ „Versli Lietuva“, atstovaujama generalinės direktorės _______________, veikiančios pagal
įstaigos įstatus (toliau – Įstaiga), ir
______________________,
atstovaujama
____________________,
veikiančio
____________________ (toliau – Klientas), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis)

pagal

1. Sutartyje vartojamos sąvokos
1.1. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.1.1. Paslaugos – potencialių prekybos partnerių kontaktinių duomenų paieška su ne daugiau
kaip 5 užsienio įmonėmis, kurios yra išreiškusios susidomėjimą bendradarbiauti su Lietuvos įmone, ir
dvišalių susitikimų organizavimas.
1.1.4. Klientas – Lietuvos įmonė, kuriai teikiama šios Sutarties 1.1.1 punkte nurodyta Paslauga.
1.1.5. Įstaiga – VšĮ „Versli Lietuva“, koordinuojanti ir organizuojanti Sutartyje nurodytų Paslaugų
teikimą.
1.1.6. Trečiasis asmuo – Įstaigos pasitelktas trečiasis asmuo, atsakingas už Sutarties 1.1.1
punkte nurodytų Paslaugų vykdymą.
1.1.7. Eksporto diagnostika – metodinis ir ilgalaike verslo praktika paremtas įmonių
konsultavimas, nuosekliai einant per kelis etapus: proceso valdymą, rinkos pasirinkimo analizę, prekių
paruošimo eksportui ypatumus, eksporto rinkodaros žingsnius, įmonės ar prekės ženklo komunikacijos
pagrindus.
2. Sutarties dalykas
2.1. Įstaiga šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis įsipareigoja koordinuoti ir organizuoti Klientui
potencialių prekybos partnerių kontaktinių duomenų paieškos Vokietija ( Šalis) su ne daugiau kaip 5
šalies įmonėmis, išreiškusiomis susidomėjimą bendradarbiauti su Lietuvos įmone ir dvišalių susitikimų
organizavimo, paslaugų teikimą.
Šalys kuriose teikiama paslauga.: Vokietija, Prancūzija, Jungtinė karalystė, Norvegija, Švedija,
Kinija, Izraelis , JAV, Baltarusija, Rusijos Federacija, Ukraina.
3. Paslaugų teikimo tvarka
3.1. Paslaugos teikiamos Klientui, kuriam Įstaiga yra suteikus Eksporto diagnostikos konsultacijas,
kurių metu buvo įvertinta Kliento, siekiančio eksportuoti arba jau eksportuojančio, brandos laipsnis,
įvertinti Kliento eksporto procesai ir palyginti su kitomis efektyviai veikiančiomis kompanijomis, nustatytos
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eksporto procesų tobulintinos vietos ir įmonės suteiktos žinios, įrankiai ir priemonės nustatytiems
trūkumams šalinti.
3.2. Paslaugos teikiamos tik Klientui užpildžius Anketą, pridedamą prie šios Sutarties (Priedas
Nr. 1). Anketa https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/konsultacijos-norintiems-eksportuoti/
3.4. Klientas turi pateikti Įstaigai užpildytą Anketą, kurioje būtų aiškiai ir tiksliai aprašytos
užsakomos Paslaugos bei sudarytų pagrindą teikti paslaugą, organizuojant dvišalius susitikimus .
3.5. Įstaiga, gavusi netiksliai užpildytą Kliento Anketą, nedelsiant reikalauja Kliento patikslinti ir/ar
papildyti Anketos turinį.
3.6. Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos
įsiregistruoti arba atnaujinti įmonės duomenis Įstaigos Eksportuotojų duomenų bazėje (EDB).
Prisijungimo tvarką bei reikalingą informaciją Įstaiga pateikia Klientui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
šios Sutarties pasirašymo dienos.
3.7. Įstaiga Sutarties įgyvendinimui turi teisę pasitelkti trečiąjį asmenį, atsakingą už tiesioginę
potencialių verslo partnerių paiešką bei dvišalių vizitų organizavimą.
4. Šalių įsipareigojimai ir atsakomybės
4.1. Klientas įsipareigoja tinkamai pasiruošti ir dalyvauti Įstaigos organizuojamose Eksporto
diagnostikos konsultacijose, vadovautis konsultacijose gauta informacija ir nurodymais.
4.2. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad jo įmonės dvišaliams susitikimams siunčiami atstovai
mokėtų anglų kalbą arba kalbą tos šalies, kurioje vyks susitikimai. Jei Kliento atstovai neatitinka šio
reikalavimo, Klientas savo lėšomis turi užtikrinti vertimo į šias ir iš šių kalbų paslaugas.
4.3. Klientas turi bendradarbiauti su Įstaiga ir teikti jai informaciją, reikalingą siekiant užtikrinti
tinkamą Paslaugų kokybę organizuojant dvišalius susitikimus. Šiame punkte nurodytą reikalingą
informaciją Klientas privalo pateikti Įstaigai ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo raštiško (el. paštu)
Įstaigos kreipimosi.
4.4. Klientas įsipareigoja raštu (el. paštu) informuoti Įstaigą apie pasikeitusius Kliento atstovus ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai tik tokie pasikeitimai įvyksta. Tinkamai ir laiku nepranešus apie tokius
pasikeitimus, laikoma, kad Įstaiga organizuodama dvišalius susitikimus veikė pagrįstai ir tinkamai.
4.5. Klientas užtikrina ir garantuoja, kad Sutarties sudarymo dieną ir viso jos galiojimo metu atitinka
Sutarties 3 dalyje ir Sutarties 4.9 punkte nustatytus kriterijus ir sąlygas.
4.6. Klientui organizuojant vizitus ir dvišalius susitikimus trečiosiose šalyse (ne Europos Sąjungos narės
ir/ar ne Europos Ekonominės zonos narės), Klientas prisiima visą atsakomybę ir užtikrina, kad yra
susipažinęs ir žino trečiųjų šalių, į kurias ketina eksportuoti, eksporto sąlygas, turinčias reikšmingos
įtakos pateikimui į pasirinktą trečiosios šalies rinką (t. y. muitų tarifai, kt. trečiųjų šalių teisės aktais
nustatytos taisyklės, netarifiniai apribojimai, prekių/paslaugų rinkos kainos) iki Klientui pasirašant
sutartį.
4.7. Klientas įsipareigoja atvykti į LR diplomatinės atstovybės , su potencialiais verslo partneriais
suorganizuotus susitikimus. Klientui nesilaikant nurodyto įsipareigojimo, Įstaiga negarantuoja, kad
verslo partneriais parodys interesą tolimesniam bendradarbiavimui ir pasilieka teisę vienašališkai
nutraukti potencialių verslo partnerių bei dvišalių susitikimų organizavimo paslaugos sutartį.
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4.8. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad dvišaliuose susitikimuose dalyvautų tik Kliento atstovas,
susijęs su Klientu darbo santykiais, atitinkamai Klientas gali pristatyti potencialiam partneriui tik Kliento
veiklą. Įstaiga neįsipareigoja užtikrinti, trečios šalies dalyvavimo, suorganizuotuose dvišaliuose
susitikimuose.
4.9. Pasirašydamas šią Sutartį Klientas patvirtina, kad jis nepatiria jokių finansinių sunkumų, jam
nėra iškelta bankroto byla, nėra priimtas juridinio asmens dalyvių ar teismo sprendimas likviduoti, o
pasikeitus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms – įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Įstaigą
raštu.
4.10. Klientas įsipareigoja trijų metų laikotarpyje po šioje Sutartyje numatytų Paslaugų suteikimo
pateikti Įstaigai informaciją apie užmegztus kontaktus, apie įvykusių pardavimų ar sudarytų sutarčių
vertes bei eksporto apimtis.
4.11. Klientas neprieštarauja ir sutinka, kad Įstaiga viešintų informaciją „Sėkmės istorijas“ apie
Kliento dalyvavimą LR Diplomatinės atstovybės organizuotuose susitikimuose bei pasiektus rezultatus.
4.12. Įstaiga įsipareigoja tinkamai ir laiku koordinuoti ir organizuoti Paslaugų teikimą, taip pat
suteikti visapusišką informaciją Klientui apie teikiamų Paslaugų eigą.
4.13. Įstaiga vykdydama šią sutartį veiks sąžiningai ir atsakingai, kad teikiamos Paslaugos labiausiai
atitiktų Kliento poreikius.
4.14. Įstaiga įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį
jo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint teikti Paslaugas.
4.15. Šalys supranta, kad Įstaiga, kaip Paslaugų koordinatorius ir organizatorius, neužtikrina ir
negarantuoja, kad suorganizuotų su potencialiais užsienio partneriais susitikimų metu Klientas pasirašys
bendradarbiavimo sutartis. Klientas sutinka ir supranta, kad sėkmė priklauso nuo Kliento pasiruošimo,
įdirbio ir pastangų, kad būtų pasiektas Kliento norimas rezultatas.
4.16. Klientas ir Įstaiga įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti trečioms šalims informacijos,
kuri laikoma konfidencialia ir kuri buvo gauta, vykdant Sutartį. Konfidencialia informacija laikoma bet
kokia pakenkti galinti rašytinė ar žodinė antrajai Sutarties Šaliai suteikta informacija, kuri susijusi su
produktais ar veikla, išskyrus atvejus, kai Šalis, suteikdama tokią informaciją, įsakmiai nurodo, jog tokia
informacija nėra konfidenciali. Už šiame Sutarties punkte numatytų konfidencialumo įsipareigojimų
pažeidimą juos pažeidusi Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius. Čia numatytas konfidencialumo
reikalavimas netaikomas informacijai, kuri (i) yra ar Sutarties galiojimo laikotarpiu tapo viešai žinoma,
(ii) kurią atskleisti būtina pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus arba (iii) turi būti atskleista, kad būtų
tinkamai suteiktos Sutartyje numatytos paslaugos.
5. Paslaugų teikimo sutarties valdymo ir koordinavimo mechanizmas, sprendimų
priėmimas ir pasikeitimas informacija
5.1. Paslaugų teikimo, valdymo ir koordinavimo, sprendimų priėmimo ir pasikeitimo informacija
pagrindas yra efektyvus partnerystės metodo taikymas, geros partnerystės principų laikymasis, kad
Sutarties šalys galėtų prisidėti prie sėkmingo Paslaugų teikimo įgyvendinimo ir sukurti pridėtinę vertę.
5.2. Sutarties šalys įsipareigoja nedelsdamos informuoti viena kitą apie turimą (gautą) informaciją
bei aplinkybes, reikalingas Sutarties vykdymui.
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5.3. Visi su Sutartimi susiję raštiški pranešimai įteikiami tiesiogiai arba siunčiami raštu - pranešimai
laikomi tinkamai išsiųstais, jei jie buvo išsiųsti adresatui registruotu paštu arba elektroniniu paštu
Sutartyje nurodytais Sutarties šalių adresais. Pranešimo išsiuntimo momentas nustatomas vadovaujantis
LR Civilinio kodekso nuostatomis.
5.4. Sutarties šalys skiria šiuos kontaktinius asmenis šios Sutarties vykdymui ir kontaktavimui:
Sutarties šalys

Sutarties šalių kontaktiniai
asmenys

Telefono Nr.

El. paštas

Įstaiga
Klientas

6. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimo tvarka
6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią
Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus. Šalių rašytiniu susitarimu Sutartis gali būti
pratęsta dar 1 (vieneriems) metams.
6.2. Sutartis Įstaigos iniciatyva nedelsiant gali būti nutraukta, esant bent vienai iš šių aplinkybių:
6.2.1. Klientas nevykdo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
6.2.3. Klientui atsisakius dalyvauti suorganizuotuose dvišaliuose susitikimuose ;
6.2.4. Klientui atsisakius viešinti sėkmės istorijas;
6.2.5. paaiškėjus, kad Klientas neatitinka Sutarties 4.9 punkto reikalavimo;
6.2.6 Paslaugos teikimo eigoje, paaiškėjus, kad kliento/produktas/paslauga dėl nenumatytų
aplinkybių arba joms pasikeitus, nesulaukia susidomėjimo.
6.2.7. Jei šios Sutarties ar kito įsipareigojimo, susijusio su šia Sutartimi, vykdymas yra negalimas
dėl force majeure aplinkybių, numatytų Civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 07 15 nutarime Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms“, kiekviena šalis, raštu informavusi kitą šalį apie tai ir pateikusi pažymą, numatytą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarime Nr.222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos“, atleidžiama nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
7. Kitos nuostatos
7.1. Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu ir e
punktu, vykdydamas šią Sutartį, Paslaugų teikėjas tvarko Kliento asmens duomenis sutarčių sudarymo ir
vykdymo tikslais bei teikiamų paslaugų poveikio vertinimo tikslais. Šios Sutarties vykdymo tikslais Įstaiga,
gavusi Kliento sutikimą, perduos Kliento duomenis Trečiajam asmeniui, kaip jis apibrėžtas Sutarties 1.1.6
punkte. Kokie Kliento duomenys yra tvarkomi, Kliento duomenų saugojimo terminas, duomenų subjekto
teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Paslaugų teikėjo privatumo politikoje, paskelbtoje VL tinklapyje
adresu: https://www.verslilietuva.lt/privatumo-politika/.
7.2. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško
kitos Šalies sutikimo.
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7.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
kiekvienai Sutarties šaliai.
7.4. Kiekviena Šalis privalo per 5 darbo dienas pranešti kitai Šaliai apie Sutartyje ir jos prieduose
nurodytų adreso, rekvizitų, kontaktinių asmenų pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą, visi
šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.
7.5. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
7.6. Sutarties priedas yra sudedamoji ir neatskiriama Sutarties dalis, kurią Klientas pasirašo kartu
su Sutartimi:
7.6.1. Kliento anketa, Priedas Nr. 1.
7.6.2. Duomenų subjekto (-ų) sutikimas (-ai) dėl asmens duomenų tvarkymo (perdavimo), Priedas
Nr. 2.
Šalių rekvizitai:
ĮSTAIGA
VšĮ „Versli Lietuva“
Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius
A. s. LT19 7044 0600 0762 8030
AB SEB BANKAS
Įstaigos kodas 302454111
PVM mokėtojo kodas LT100005125012

___________________
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A.V.

KLIENTAS
_____________
Adresas ____________
A. s. ______________________________
Bankas ______
Įmonės kodas _______________
PVM
mokėtojo
kodas
_______________________

___________
______________
___________________

A.V.

2018 m. gruodžio
d. Sutarties
Nr. VL18Priedas Nr. 2
Duomenų subjekto sutikimas / nesutikimas dėl duomenų tvarkymo (perdavimo)
Kliento atstovo (asmens, pasirašančio sutartį) ir Kliento kontaktinio asmens (asmens, paskirto
sutarties vykdymui ir kontaktavimui) SUTIKIMAS / NESUTIKIMAS dėl jo asmens duomenų perdavimo
Trečiajam asmeniui:
Aš, _________________________________________,
(sutartį pasirašančio asmens vardas, pavardė)
atstovaudamas Klientą ir pasirašydamas jo vardu Potencialių verslo partnerių kontaktų paieškos
bei dvišalių susitikimų organizavimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis)*,
būdamas Kliento paskirtas asmuo Potencialių verslo partnerių kontaktų paieškos bei dvišalių
susitikimų organizavimo paslaugų sutarties (toliau – Sutartis) vykdymui ir kontaktavimui*,
*Pažymėti tinkamą langelį. Jeigu tas pats asmuo yra ir sutartį pasirašantis asmuo, ir kontaktinis asmuo,
pažymėti abu langelius.

- SUTINKU, kad duomenų valdytojas VšĮ „Versli Lietuva“, į. k. 302454111, adresas A. Goštauto
g. 40A, 03163 Vilnius, tvarkytų mano asmens duomenis (vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas)
ir juos perduotų trečiajam asmeniui - LR Diplomatinei atstovybei, Sutarties vykdymo ir Paslaugų, kaip
jos apibrėžtos Sutartyje, teikimo tikslais.
- NESUTINKU, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas)
būtų perduoti Trečiajam asmeniui šios Sutarties vykdymo ir Paslaugų, kaip jos apibrėžtos Sutartyje,
tikslais.
-PATVIRTINU, kad esu supažindintas su duomenų subjekto teisėmis, nurodytomis duomenų
valdytojo Privatumo politikoje: https://www.verslilietuva.lt/privatumo-politika/.

_____________________________________
(Duomenų subjekto vardas, pavardė, parašas)
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