PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. ....
2021 m. .................
Vytauto Didžiojo universitetas, kodas 111950396, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 58, Kaunas, atstovaujamas
VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko (toliau – Organizatorius) direktoriaus
Virginijaus
Venskutonio,
veikiančio
pagal
2019
m.
sausio
15
d.
Nr.
32
ir__________________________________(toliau – Užsakovas), atstovaujama ________________________sudaro
šią sutartį.
I.

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia sutartimi Organizatorius įsipareigoja Užsakovui suteikti parodos „Ką pasėsi... 2021“ (toliau – Paroda) rėmėjo
statusą ir vykdyti visus šioje sutartyje išvardintus įsipareigojimus, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai suteiktas
paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka.
II.

ORGANIZATORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI

2. 2021 m. rugsėjo 23–25 d. organizuoti Parodą.
3. Viešinti Užsakovo logotipą Parodos reklamos kampanijoje:
3.1. Parodos TV informaciniame klipe vaizdu (logo);
3.2. spaudoje;
3.3. interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose;
3.4. Parodos spaudiniuose.
4. Parodos laikotarpiu parodos teritorijoje pakabinti 2 Užsakovo pateiktas reklamines vėliavas.
5. Sudaryti sąlygas Užsakovui rengti su Organizatoriumi suderintas reklamos akcijas Parodos teritorijoje.
6. Už paslaugas pateikti Užsakovui išankstinę sąskaitą lygią 2420 Eur (įskaitant PVM). PVM sąskaitą faktūrą
įteikti registruojantis Parodos informaciniame centre.
III.

UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Iki 2021 m. liepos 9 d. pateikti Organizatoriui įmonės logotipą ir kitą informaciją, būtiną Parodos reklamos
kampanijai.
8. Suderinti su Universitetu Parodos teritorijoje savo rengiamų reklamos akcijų planą.
9. Skelbti informaciją apie Parodą savo įmonės tinklalapyje, socialiniuose tinkluose.
10. Už paslaugas pagal šią sutartį sumokėti Universitetui 2420 Eur (įskaitant PVM) per 14 kalendorinių dienų nuo
išankstinės sąskaitos gavimo.
IV.
KITOS SĄLYGOS
11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki visiško įsipareigojimų, prisiimtų pagal šią sutartį,
įvykdymo.
12. Visi galimi sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik šalims raštiškai susitarus.
13. Nei viena šios Sutarties šalių negali pavesti šios Sutarties vykdymo trečiosioms šalims be išankstinio raštiško
kitos šalies sutikimo.
14. Užsakovas, vienašališkai nutraukęs sutartį, turi apmokėti jau atliktų paslaugų ir jau sunaudotų medžiagų vertę ir
10 proc. sutarties kainos netesybas.
15. Organizatorius, vienašališkai nutraukęs sutartį, grąžina Užsakovui pervestas lėšas ir turi sumokėti 10 proc.
sutarties kainos netesybas.
16. Ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Teismingumas
nustatomas pagal Vytauto Didžiojo universiteto buveinės vietą.
17. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
V.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI

ORGANIZATORIUS
Vytauto Didžiojo universitetas
Adresas: K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas
Adresas korespondencijai: Universiteto g. 8A-206,
LT-53341 Akademija, Kauno r.
Tel. 8 (37) 788 195; el. p. mtp.zua@vdu.lt
Įm. kodas 111950396, PVM kodas LT 119503917
A. s. LT35 7044 0600 0290 0835
AB SEB bankas, banko kodas 70440
VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko
direktorius Virginijus Venskutonis
A.V.______________________________________

UŽSAKOVAS
Adresas:

Tel.
Įm. Kodas
A. s.

PVM kodas

A.V._______________________________________

