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Elektroninės parduotuvės įdiegimo sutartis EPĮ – NR# 2017-__
2017-__-__
______________
______________ (toliau vadinamas Užsakovu), adresas: ________________________________ir pagal
individualios veiklos vykdymo pažymą ___________________________________ (toliau vadinamas
Vykdytoju, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią sutartį.
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Programinės įrangos (toliau – PĮ) įdiegimas į Užsakovo serverį. PĮ yra atviro kodo“ Opencart“ sukurta
vykdyti veiklą Internete.
1.2. Dizaino įdiegimas į PĮ, pagal pasirinktą dizaino šabloną. Dizaino šablono pasirinkimas fiksuojamas
darbų atlikimo sąmatoje.
2. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.Po sutarties pasirašymo Vykdytojas įsipareigoja:
2.1.1. Įdiegti PĮ į Užsakovo serverį ir atlikti sekančius darbus pagal suderintą darbų sąmatą, Priedas A prie Sutarties Nr#2017-__
2.1.2. A priede numatytus darbus atlikti ne vėliau kaip per 14 d. d. po sutarties pasirašymo. Darbų
atlikimo laikas prailginamas kai:
2.1.2.1. darbo eigoje užsakovui užsakius papildomų funkcijų, nei numatyta A priede;
2.1.2.2. užsakovas laiku nepateikia prisijungimo prie serverio ir arba domeno;
2.1.2.3. užsakovas nepateikia kitos reikiamos informacijos elektroninės parduotuvės kūrimo
darbams pabaigti.
2.1.3. Užtikrinti įdiegtos PĮ funkcionavimą.
2.2. Po apmokėjimo už paslaugas Vykdytojas įsipareigoja:
2.2.1. Perduoti Užsakovui prisijungimo duomenis prie PĮ administravimo aplinkos;
2.2.2. Užtikrinti įdiegtos PĮ funkcionavimą;
2.3. Vykdytojas neatsako už PĮ, kai:
2.3.1. užsakovas netinkamai valdė PĮ;
2.3.2. atlieka PĮ taisymus serveryje;
2.3.3. savarankiškai integruoja papildomus PĮ modulius;
2.3.4. užsakovas gauna visus prisijungimo duomenis ir slaptažodžius prie elektroninės parduotuvės ir
serverio (prisijungimai ir slaptažodžiai siunčiami tuomet, kai užsakovui atlikti visi darbai ir tai
suderinta elektroniniu paštu);
2.3.5. vykdo kitą veiklą, kuri trikdo PĮ kokybiškam veikimui.
2.4. Vykdytojas privalo apmokyti/pakonsultuoti vieną Užsakovo atsakingą asmenį naudotis PĮ (mokymų
trukmė iki 4 val.):
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2.4.1. Apmokymas arba konsultavimas vykdomas el. paštu, telefonu ar kitu šalių sutartu būdu.
Užsakovas turi susiderinti mokymų laiką per 14 dienų po programinės įrangos įdiegimo
(nesuderinus apmokymo/konsultacijos laiko vykdytojas neprivalo teikti mokymų/konsultacijų).
PĮ įdiegimo data yra laikoma ta diena, kai vykdytojas pateikia prisijungimus ir slaptažodžius
prie PĮ, serverio ir duomenų bazės.
2.4.2. Užsakovui pageidaujant apmokymą vykdyti susitikus, tuomet Vykdytojui pareikalavus turi būti
kompensuojamas atvykimas iki užsakovo susitikimo vietos (išskyrus Vilniaus miestą).
2.5. Vykdytojas turi teisę kaupti PĮ statistiką rinkodaros tikslais, bet neturi teisės jos skleisti.
2.6. Vykdytojas įsipareigoja, kad Užsakovo pateikti slaptažodžiai prisijungimui prie serverio nebus
atskleisti tretiesiems asmenims.

3. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Pateikti teisingą Užsakovą identifikuojančią informaciją.
3.2. Asmeniškai įsigyti domeną ir vietą serveryje (pagal PĮ reikalavimus serveriui).
3.3. Pateikti Vykdytojui prisijungimo slaptažodžius prie serverio.
3.4. Laiku apmokėti Vykdytojo pateiktas sąskaitas už paslaugas (ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po
darbų atlikimo).
3.5. Talpinti ir administruoti turinį, neprieštaraujantį viešajai tvarkai ir moralei.
3.6. Užsakovas prisiima visą atsakomybę dėl serverio resursų naudojimo.
3.7. Užsakovui modifikavus PĮ kodą Vykdytojas yra atleidžiamas nuo 2.2.2 punkte prisiimtų
įsipareigojimų.
4. PASLAUGŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA
4.1. Paslaugų kainos skelbiamos Vykdytojo internetinėje svetainėje.
4.2. Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti įkainius interneto svetainėje. Detali kaina pateikiama darbų
sąmatoje prie šios sutarties.
4.3. Vykdytojas nėra PVM mokėtojas, todėl PVM neskaičiuojamas.
4.4. Atsiskaitymas vyksta per 14 dienų po darbų atlikimo pagal darbų samatą priedą A.
4.5. Užsakovas už paslaugas atsiskaito tik tuomet, kai tinkamai atliktos paslaugos.
4.6. Užsakovas sumoka tik 30% sumos numatytos sąmatoje, jeigu vykdytojas neįvykdys visų priede A
numatytų darbų per sutartyje numatytą darbų atlikimo laiką. Jeigu vykdytojas neįvykdys visų priede A
numatytų darbų per mėnesį laiko nuo sutarties pasirašymo Užsakovas iškart nutraukia sutartį.
5. SUTARTIES GALIOJIMAS
5.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Užsakovas pateikia Vykdytojui reikiamus prisijungimo
slaptažodžius prie serverio ir iki tos dienos kai Vykdytojas grąžina visus prisijungimo duomenis ir
slaptažodžius prie serverio, Duomenų bazės ir elektroninės parduotuvės (išskyrus tuo atveju kai
užsakomas ir elektroninės parduotuvės priežiūra ir palaikymas, numatytas priede A).
5.2. Vykdytojas gali nutraukti Sutartį Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto
įsipareigojimo.
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5.3. Užsakovui grąžinamos sumokėtos už PĮ įdiegimo paslaugą įmokos tik tuomet, jeigu Užsakovas
kreipsis į Vykdytoją per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po apmokėjimo už paslaugas su detaliai
išdėstytomis priežastims ir faktais (pvz.: neatlikti tam tikri įsipareigojimai nurodyti priede A, dėl
netinkamai veikiančios elektroninės parduotuvės ir pan.) kodėl pinigai už suteiktas paslaugas turėtų
būti gražinti. Tačiau pinigai už tokias paslaugas kaip dizaino redagavimas ar atitinkamas paslaugas
nėra grąžinami, tai sudaro 30% A priede nustatytos sumos.
5.4. Užsakovas ir Vykdytojas gali per 4 darbo dienas (atskirais atvejais ir ilgiau) po sutarties pasirašymo
nutraukti sutartį dėl pateiktų objektyvių priežasčių ir tokiu atveju nei viena iš šalių neįsipareigoja
atlyginti jokių patirtų tiesioginių ar netiesioginių nuostolių.
5.5. Vykdytojas nėra atsakingas už Užsakovo informacijos saugojimą. Vykdytojas neteikia hostingo
(serverio) talpinimo paslaugų, todėl už elektroninės parduotuvės sisteminių failų ir duomenų bazės
atsarginių kopijų darymą nėra atsakingas. Atsarinės kopijos daromos pagal užsakovo pasirinkto
hostingo tiekėjo paslaugų tiekimo sąlygas. Taip pat, vykdytojas nėra atsakingas už hostingo (serverio)
sutrikimus ar jų resursų išnaudojimą.

6. ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS PRIEŽIŪRA IR PALAIKYMAS (aktualu, tik užsakiusiems šią
paslaugą):
6.1. Elektroninės parduotuvės priežiūra ir palaikymas apima:
6.1.1. konsultaciją dėl elektroninės parduotuvės valdymo ir funkcijų;
6.1.2. konsultaciją dėl papildomų funkcijų ir galimybių;
6.1.3. pagalbą sukonfigūruojant esamas elektroninės parduotuvės funkcijas;
6.1.4. pagalbą sukonfigūruojant / koreguojant pristatymo ir atsiskaitymo už prekes metodus;
6.1.5. pagalbą dėl dizaino konfigūracijos (per elektroninės parduotuvės administracinę aplinką);
6.1.6. esant poreikiui, periodinį pirkimo proceso testavimą.
6.2. Į elektroninės parduotuvės palaikymą ir priežiūrą neįeina:
6.2.1. papildomų funkcijų įdiegimas, kurios nebuvo apibrėžtos priede A;
6.2.2. atsakomybė už serverio tiekėjo veiklą;
6.2.3. atsarginių kopijų darymas (išskyrus kai sutarta priede A);
6.2.4. klaidų taisymas, jeigu užsakovas pats arba kiti tretieji asmenys buvo prisijungę prie serverio ir
atliko sisteminių failų redagavimą arba papildomų modulių įdiegimą.
7. KITOS NUOSTATOS
7.1. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantis dėl šios sutarties ar susiję su jos vykdymu, sprendžiamos derybų
keliu ir abipusiu susitarimu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
7.2. Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti
abiejų šalių įgaliotų atstovų parašais
7.3. Nė viena iš šalių neturi teisės perduoti šios sutarties vykdymo įgaliojimų kitam vykdytojui, tam
negavusi raštiško kitos šalies sutikimo.
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7.4. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties šaliai.
7.5. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių.
7.6. Atsiskaičius už paslaugas (pavedimu arba grynais) užsakovas patvirtina, kad neturi jokių pretenzijų dėl
suteiktų paslaugų.
7.7. Užsakovas patvirtina, kad sutinka su šio sutartyje numatytomis sąlygomis pasirašydamas ir
atsiųsdamas sutarties kopiją, to nepadarius užsakovas patvirtina ir sutinka su visomis sąlygomis
atsikaitydamas už paslaugas (Atsiskaitymas už paslaugas pavedimu atitinka užsakovo parašą šioje
sutartyje).
7.8. Užsakovas atsiskaitęs už atliktas paslaugas patvirtina, kad tinkamai atliktos paslaugos numatytos šios
sutarties priede A.

PRIDEDAMAS Priedas A - Darbų atlikimo sąmata.

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
Užsakovas:
______________________________________
Adresas: ________________________________
Įmonės kodas: ________________________
PVM kodas: __________________________
Tel.: _____________________________________
El. paštas: ________________________________

(parašas)

Vykdytojas:
_____________________________________
Adresas: _______________________________
Įmonės kodas: _______________________
PVM kodas: _________________________
Tel.: ___________________________________
El. paštas: ______________________________

(parašas)
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Priedas A prie Sutarties Nr. 2017-__
DARBŲ ATLIKIMO SĄMATA
Eil.
Nr.

Kaina
(EUR)

Darbai

Serverio/duombazės konfigūravimas ir paruošimas elektroninės parduotuvės diegimui.
Elektroninės parduotuvės įdiegimas ir konfigūravimas.
1

Elektroninės parduotuvės administracinės dalies (TVS) įdiegimas ir konfigūravimas.
E-parduotuvė su šiomis funkcijos ir galimybėmis: http://www.elparduotuve.lt/elektronines-parduotuves-kurimas/elektronines-parduotuves-galimybes.php
DIZAINO JOURNAL-9 Integracija
- http://www.el-parduotuve.lt/elektronines-parduotuves-kurimas/elektroninesparduotuves-dizainas.php

2

DIZAINO JOURNAL-9 (esant poreikiui) korekcija. JOURNAL dizainas yra itin
funkcionalus ir leidžia koreguoti daugelio elementų spalvas, šriftus ir fonus. Sukuriame
identišką e-parduotuvę kaip pavyzdyje ir koreguosime tik:
- Dominuojančią spalvą* (t.y. pagrindinę JOURNAL dizaino fono spalvą, nuorodų
spalvas ir tų elemntų spalvas, kurios globaliai kartojasi per visus puslapius)
- Viršutinį MENIU. Meniu juostos sukonfiguravimas pagal bet kurį iš visų
JOURNAL dizainų MENIU juostos galimybių.
- Pirmo puslapio išdėstymą:
o Skaidrinių reklamų (banerių) pakeitimas į Jūsų norimus (nepateikus banerių
paliekame demo ir tuomet galėsite pasikeisti kai tik reikės). Arba
nereikalingų banerių išjungimas.
o Prekių modulių išdėstymo vietos (viršus, apačia, kairė, dešinė) pakeitimas
arba nereikalingų modulių išjungimas.
- Prekių kategorijų puslapį:
o Atvaizdavimo keitimas (grid view, list view)
o Kategorijų stulpelio priskyrimas reikiamuose puslapiuose.
o Prekių modulių (Akcijos, rekomenduojamos, neseniai žiūrėtos)
priskyrimas.
o Prekių nuotraukos pasikeitimas pagal pasirinkimą (dydį, spalvą)
- Prekės puslapį:
o Prekių modulių (Akcijos, rekomenduojamos, neseniai žiūrėtos)
priskyrimas.
o Papildomų modulių (esančių JOURNAL dizaine) išjungimas/įjungimas.
- Kontaktų puslapį:
o Google maps žemėlapio pridėjimas.
o Papildomų modulių (esančių JOURNAL dizaine) išjungimas/įjungimas.
* Dominuojančių spalvų nerekomenduojame keisti, nes dažnu atveju tuomet tenka keisti ir
daugelį susijusių spalvų dėl to, kad paketus dominuojančią spalvą tuomet tai nedera su
kitomis spalvomis. Taip pat šios spalvos jau suderintos dizainerių, todėl prieš sprendimą
keisti atkreipkite dėmesį ar kita dominuojanti spalva derinsis su kitomis spalvomis.
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TAČIAU jūs kaip puslapio administratorius laisvai galėsite keisti spalvas, šriftus, fonus ir
išdėstymą taip kaip norėsite, tik atkreipiame dėmesį kiek ir ką koreguosime mes, nes
dizaino koregavimas gali būti begalinis.
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DIZAINO valdymas: http://www.el-parduotuve.lt/elektronines-parduotuves-kurimas/journal.php
DIZAINO korekcija jeigu pageidaujama koreguoti daugiau nei nurodyta 2 punkte
kainuoja 25 Eur/val.
Pateikus poreikį iškart informuojame kiek tai užtruks (tačiau dažniausiai užtenka ir 2-ame
punkte nurodytų korekcijų)
Google priemonių integravimas:
- Google analytics integracija;
- Google paieškos konsolės (Search Console) integracija;
KALBOS:
Lietuvių, Anglų, Rusų
Prekių pristatymo būdų įdiegimas:
- Universalus pristatymas (pristatymo kainas ir pristatymo pavadinimus užsakovas galės
pats redaguoti). Prekių pristatymo kainą galima diferencijuoti pagal perkamų prekių sumą
(pvz. nuo tam tikros sumos nemokamai), pagal svorį, pagal prekių kiekį, pagal prekių
kategoriją ir pan. Šis modulis jau bus sukonfigūruotas šiems pristatymams: Kurjeriu,
Lietuvos paštas, Atsiimant prekybos vietoje.
Atsiskaitymo už prekes būdų įdiegimas*:
- bankiniu pavedimu;
- grynais;
- Paypal;
PAPILDOMAI:
- 4 valandos konsultacijų/mokymų dėl el-parduotuvės valdymo (telefonu, skype, el.paštu).
- Kategorijų sukūrimas (jeigu klientas pateiks kategorijų pavadinimus visomis kalbomis)
- Bendrinė SEO konsultacija (telefonu, skype, el.paštu).
Domenas ir hostingas:
- Už domeno ir hostingo pasirinkimą atsakingas pats užsakovas.
- Vykdytojas teiks pagalbą pasirenkant ir užsakant hostingą.
ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS PRIEŽIŪRA IR PALAIKYMAS (žr. 6 punktą)
25 Eur/mėn
VISO (EUR):

_____________________________
(Užsakovo parašas)

