AgroBiržos Naudotojo sutartis Nr. AB-«Nr»
Vilnius «Data»
UAB AgroBirža, buveinės adresas Akademijos g. 2, Vilnius, įmonės kodas 302745405, toliau vadinamas „AgroBirža”, atstovaujama
direktoriaus Luko Ambrazevičiaus veikiančio valdybos sprendimu ir «Vardas_Pavarde», adresas «Adresas», asmens kodas
«asmens_kodas», toliau vadinamas Naudotoju, sudaro šią sutartį (toliau - Sutartis):
1.
Sąvokos
Nebent susitarta kitaip, Sutartyje bus taikomos šios sąvokos:
1.1. AgroBiržos duomenų bazė – AgroBiržos administruojamas organizuotas duomenų apie žemės ūkio produkcijos pirkėjus ir
pardavėjus rinkinys.
1.2. AgroBiržos prekybos sistema (ABP sistema) – AgroBiržos administruojama žemės ūkio produkcijos pirkėjų ir pardavėjų
paieškos ir atrankos informacinė sistema.
1.3. Paraiška – Naudotojo nurodymas atlikti žemės ūkio produkcijos pirkėjo (-ų) ir/arba pardavėjo (-ų), atitinkančio (-ų) Naudotojo
nurodytus reikalavimus, paiešką AgroBiržos duomenų bazėje ir nurodymas parengti žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo
sutarties projektą su Naudotojo nurodytą informaciją atitinkančiu asmeniui ar asmenimis. Šioje sutartyje vartojama Paraiškos
sąvoka atitinka Taisyklėse vartojamą Skelbimo sąvoką.
1.4. Taisyklės – AgroBiržos patvirtintos ABP sistemos naudojimosi sąlygos.
Šioje Sutartyje vartojamoms, bet atskirai neapibrėžtoms sąvokoms, suteikiama Taisyklėse nurodytų sąvokų reikšmė.
2.
Sutarties dalykas
2.1. AgroBirža teikia Naudotojui žemės ūkio produkcijos pirkėjų ir/arba pardavėjų paieškos AgroBiržos duomenų bazėje bei
automatinio žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties projekto rengimo paslaugas (toliau - Paslaugos), o Naudotojas
įsipareigoja sumokėti už suteiktas Paslaugas.
3.
Paslaugų teikimo tvarka
3.1. Paslaugos teikiamos Naudotojui prisijungus prie ABP sistemos.
3.2. Prie ABP sistemos Naudotojas prijungiamas naudojantis VĮ Registrų centro autentifikavimo paslauga arba kitomis
autentifikavimo priemonėmis.
3.3. Paslaugos (žemės ūkio produkcijos pirkėjo ir/arba pardavėjo paieška AgroBiržos duomenų bazėje bei sutarties projekto
rengimas) atliekamos automatiniu būdu Naudotojui užpildžius ir patvirtinus Paraišką ABP sistemoje.
3.4. ABP sistema pagal Naudotojo pateiktus duomenis parenka iš AgroBiržos duomenų bazės Naudotojo Paraiškoje nustatytus
reikalavimus atitinkantį asmenį – Naudotojo nurodytos rūšies, kokybės, kiekio ir kitas sąlygas atitinkantį žemės ūkio produkcijos
pirkėją ir/arba pardavėją – ir pagal Naudotojo bei parinkto asmens nurodytas sąlygas automatiškai parengia Žemės ūkio
produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties projektą.
3.5. Paslaugos laikomos suteiktomis, kai ABP sistema pagal Naudotojo Paraiškoje nurodytus duomenis parenka žemės ūkio
produkcijos pirkėją ir/arba pardavėją iš esančiųjų AgroBiržos duomenų bazėje bei parengia Žemės ūkio produkcijos pirkimopardavimo sutarties projektą.
3.6. Informacija apie Naudotojo Paraiškoje nustatytus reikalavimus atitinkantį asmenį ir parengtas Žemės ūkio produkcijos
pirkimo-pardavimo sutarties projektas yra pateikiami Naudotojui ABP sistemoje ir išsiunčiami Naudotojo nurodytu elektroninio
pašto adresu.
3.7. Paslaugų suteikimo momentu laikomas momentas, kai šios Sutarties 3.4. punkte nurodyta informacija gali būti prieinama
Naudotojui ABP sistemoje.
3.8. Kiekvienas ABP sistemos pateiktas Naudotojo Paraiškoje nurodytus kriterijus tenkinantis žemės ūkio produkcijos pirkėjo
ir/arba pardavėjo paieškos rezultatas ir Žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties projektas laikomas viena suteikta
paslauga ir už ją apmokama pagal šios Sutarties 4.1. punkte nurodytus įkainius.
3.9. Tuo atveju, kai Naudotojui yra suteikiamos kelios Paslaugos (pagal skirtingas Paraiškas yra pateikiami Paraiškose nurodytus
kriterijus tenkinantys žemės ūkio produkcijos pirkėjo ir/arba pardavėjo paieškos rezultatai ir Žemės ūkio produkcijos pirkimopardavimo sutarčių projektai) suteiktų Paslaugų kaina skaičiuojama už kiekvieną Paslaugą atskirai.
3.10. Naudotojo prievolė atsiskaityti su AgroBirža už suteiktas Paslaugas nepriklauso nuo to, ar Naudotojas ir ABP sistemos
parinktas žemės ūkio produkcijos pirkėjas ir/ar pardavėjas sudarė Žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartį, ar tokios
sutarties nesudarė, bei ar tokią sutartį (jei ji buvo sudaryta) įvykdė, ar ne.
4.
Kaina ir atsiskaitymo sąlygos
4.1. Kaina už kiekvieną Naudotojui suteiktą Paslaugą apskaičiuojama pagal žemiau šiame punkte nurodytą lentelę:
Atsiskaitymo sąlygos
AgroBiržos Paslaugų kaina Papildoma informacija
(1) Atsiskaitymas su pardavėju vykdomas naudojantis Paslaugos nemokamos
Pardavėjas moka bankui faktoringo
faktoringo paslauga, kai bankas per 3 darbo dienas po to,
sutarties mokestį, kuris yra lygus 2
kai yra įvykdomos faktoringo sutartyje nustatytos sąlygos,
proc. nuo faktoringo sutartyje
pardavėjui išmoka faktoringo sutartyje nurodytą
nurodytos pirkėjo limito sumos.
faktoringo avanso sumą.
Papildomos sąlygos numatytos
(2) Taikomas pirkėjo nemokumo kredito draudimas.
faktoringo sutartyje.
(1) Atsiskaitymas su pardavėju vykdomas naudojantis Paslaugos nemokamos
Pardavėjas moka bankui faktoringo
faktoringo paslauga, kai bankas pardavėjui perveda
sutarties mokestį, kuris yra lygus 1
sąskaitos sumą ar jos atitinkamą dalį po pirkėjo
proc. nuo faktoringo sutartyje
atsiskaitymo pagal sąskaitą.
nurodytos pirkėjo limito sumos.
(2) Taikomas pirkėjo nemokumo kredito draudimas.
Papildomos sąlygos numatytos
faktoringo sutartyje
Atsiskaitymas nesinaudojant faktoringo paslauga
0.3% komisinis mokestis,
skaičiuojamas
nuo --sandorio vertės su PVM
4.2. Prie 4.1. punkte nurodytų kainų, mokesčių yra pridedamas pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurio dydis nustatomas pagal
PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančių teisės aktų nuostatas.
4.3. Už suteiktas Paslaugas (-ą) Naudotojas sumoka AgroBiržai ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po Paraiškoje nurodyto
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atsiskaitymo už parduodamą ir/arba perkamą žemės ūkio produkciją termino pabaigos dienos.
4.4. Atsiskaitymui už suteiktas Paslaugas AgroBirža išrašo Naudotojui PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos
Naudotojui elektroniniu paštu, atspausdintos PVM sąskaitos –faktūros paštu Naudotojui nėra siunčiamos.
4.5. Naudotojui (-ams) atšaukus per ABP sistemą sudarytą Sandorį (Taisyklių 5.8.9.p., 5.8.10 p, 5.8.11 p.), Naudotojas (-ai), kurio
(kurių) iniciatyva atšauktas sandoris, sumoka AgroBiržai Naudotojo sutarties 4.1. punkte nustatyto dydžio mokestį kaip už
suteiktas Paslaugas. Šį mokėjimą Naudotojas privalo atlikti ne vėliau, kaip per 7 dienas nuo atitinkamos PVM sąskaitos-faktūros
išrašymo dienos.
4.6. AgroBirža gali vienašališkai keisti teikiamų paslaugų įkainius, nustatyti papildomus mokesčius už teikiamas paslaugas bei
nustatyti jų mokėjimo tvarką. Apie paslaugų įkainių pasikeitimus ir/arba naujai nustatytus papildomus mokesčius bei jų mokėjimo
tvarką AgroBirža informuoja Naudotoją ne vėliau kaip prieš 15 dienų. Naudotojas, nesutikdamas su paslaugų įkainių pakeitimu
ir/arba papildomų mokesčių bei jų mokėjimo tvarkos nustatymu, turi teisę nutraukti šią Sutartį apie Sutarties nutraukimą
informuodamas AgroBiržą ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki Sutarties nutraukimo dienos.
4.7. Naudotojui laiku neatsiskaičius pagal išrašytas sąskaitas faktūras naudotojas už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną moka
AgroBiržai po 0,02% delspinigių, skaičiuojamų nuo laiku nesumokėtos Paslaugų kainos.
4.8. AgroBiržai Naudotojo sumokėtos lėšos pirmąja eile įskaitomos netesyboms padengti, po to patirtiems nuostoliams
kompensuoti, o paskutiniąja eile – Paslaugų kainai apmokėti.
4.9. Kai sudaroma faktoringo sutartis ir susitarimas su pirkėju dėl faktoringo sutarties vykdymo, faktoringo sutarties mokestis, kiti
mokėjimai mokami faktoringo sutartyje, susitarime su pirkėju dėl faktoringo sutarties vykdymo nustatyta tvarka, terminais ir
sąlygomis.
5.
Naudotojo pareigos
5.1. Naudotojas įsipareigoja:
5.1.1.
Paraiškoje nurodyti tik teisingus duomenis ir informaciją.
5.1.2.
Sąžiningai naudotis ABP sistema.
5.1.3.
Užtikrinti, kad Naudotojo paskyra naudotųsi tik pats Naudotojas asmeniškai, kai Naudotojas fizinis asmuo, arba tik
Naudotojo įgalioti fiziniai asmenys, turintys teisę sudaryti žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sandorius Naudotojo vardu,
kai Naudotojas juridinis asmuo.
5.1.4.
Nusprendęs sudaryti Prekių pirkimo-pardavimo sutartį pagal ABP sistemos parengtą Žemės ūkio produkcijos
pirkimo pardavimo sutarties projektą, pateikti AgroBiržai raštu arba elektroniniu parašu pasirašytą Sutarties egzempliorių per 1
darbo dieną po Žemės ūkio produkcijos pirkimo pardavimo sutarties projekto gavimo. Tuo atveju, jei naudotojas nustatytu terminu
nepateikia AgroBiržai raštu arba elektroniniu parašu pasirašyto Žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties
egzemplioriaus, ABP sistemoje Sandorio būsena pakeičiama į „Atšaukta“.
5.1.5.
Naudotis Paslaugomis nepažeisdamas šios Sutarties, Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
5.1.6.
Užtikrinti saugų kompiuterinės, techninės, programinės ir kitos įrangos, skirtos prieigai prie ABP sistemos veikimą,
t.y. reguliariai (laiku) atnaujinti antivirusines, nepageidaujamų laiškų (anti-spam), privatumo saugos (Spyware) ir kitas programas.
Užtikrinti, kad Naudotojo kompiuterinė įranga, skirta naudojimuisi ABP sistema, atitiktų naudojimuisi ABP sistema keliamus
techninius parametrus. Naudotojui nevykdant šių įsipareigojimų, AgroBirža atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės ar su šia
Sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymo.
5.1.7.
Laiku atsiskaityti su AgroBirža už suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Kitos
Sandorio šalies piniginės prievolės AgroBiržai niekaip neįtakoja, nepanaikina ir nepakeičia šiame punkte nurodytų Naudotojo
pareigų vykdymo AgroBiržai.
5.1.8.
Skirti atsakingą asmenį bendraujant su AgroBirža visais iš šios Sutarties kylančiais klausimais (tuo atveju kai
Naudotojas juridinis asmuo).
5.1.9.
Naudotis ABP sistema asmeniškai. Naudotojas, kuris yra juridinis asmuo, gali naudotis ABP sistema tik per savo
įgaliotus fizinius asmenis, turinčius teisę sudaryti žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sandorius Naudotojo, juridinio
asmens, vardu (toliau – įgalioti asmenys):
5.1.9.1. «Vardas_Pavarde» a.k. «asmens_kodas», pirminis slaptažodis «PSK»;
5.1.9.2. ______________, a.k. _____________, pirminis slaptažodis _________;
Visi įgaliotųjų asmenų, ar kiekvieno iš jų atskirai, naudojantis ABP sistema atlikti veiksmai yra laikomi atliktais paties Naudotojo ir
yra jį įpareigojantys bei jam privalomi.
5.1.10.
AgroBiržos reikalavimu nedelsiant pateikti dokumentus, patvirtinančius įgalioto asmens teisę sudaryti žemės ūkio
produkcijos pirkimo-pardavimo sutartis Naudotojo vardu.
5.1.11.
Nedelsiant raštu informuoti AgroBiržą apie įgalioto asmens/ų pasikeitimą ir/arba teisės veikti Naudotojo vardu
apribojimą ir/arba netekimą.
5.2.
Už kiekvieną šios Sutarties 5.1.1. – 5.1.6., 5.1.9. - 5.1.11. punktuose nurodytų pareigų pažeidimo atvejį Naudotojas moka
AgroBiržai 1000 Lt / 289,62 € baudą, o tuo atveju kai šiame punkte nurodyta bauda nepadengia dėl Naudotojo įsipareigojimų
nevykdymo AgroBiržos patirtų nuostolių, Naudotojas atlygina visus AgroBiržos patirtus nuostolius.
6.
AgroBiržos pareigos
6.1. AgroBirža įsipareigoja:
6.1.1.
Užtikrinti ABP sistemos veikimą Taisyklėse nustatytu laiku, o atsiradus ABP sistemos gedimams, juos pašalinti per
Taisyklėse nurodytą terminą.
6.1.2.
Patvirtinti Naudotojo sukurtą paskyrą ABP sistemoje ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios sutarties
pasirašymo dienos.
6.1.3.
Nemokamai konsultuoti Naudotoją ABP sistemos naudojimo klausimais.
6.1.4.
Skirti atsakingą asmenį bendraujant su Naudotoju ABP sistemos naudojimo klausimais.
6.2. AgroBiržai nevykdant šios Sutarties 6.1.1. – 6.1.2. punktuose numatytų pareigų, šios Sutarties galiojimas pratęsiamas tiek
dienų, kiek buvo uždelsta įvykdyti minėtas pareigas.
7.
Konfidencialumas
7.1. Šalys įsipareigoja visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jam pasibaigus, taip pat nutraukus šią Sutartį anksčiau laiko,
saugoti suteiktą komercinę informaciją ir laikytis konfidencialumo. Neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu tretiesiems
asmenims jokios komercinės, dalykinės, techninės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria buvo supažindintos
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arba ji tapo joms prieinama ir žinoma vykdant šią Sutartį ir/ar bendradarbiaujant tarpusavyje. Be atskiro susitarimo konfidencialia
informacija laikoma šioje Sutartyje nurodytos Paslaugų kainos bei atsiskaitymo sąlygos.
8.
Nenugalima jėga
8.1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą arba netinkamą
vykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo (force majeure), būtent: stichinių nelaimių, karo, streikų ar masinių
riaušių, ABP sistemos gedimų, kurių Šalys negalėjo nei numatyti, nei teisėtomis ir įmanomomis priemonėmis įveikti.
8.2. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą grindžia force majeure aplinkybėmis, privalo iš karto po
jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir pristatyti dokumentą, išduotą kompetentingo organo, patvirtinantį force majeure aplinkybių
atsiradimą.
8.3. Pasibaigus force majeure aplinkybių veikimui, Šalis, kurios atžvilgiu jos veikė, privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą Šalį.
8.4. Pradėjus veikti force majeure aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo laikas nukeliamas tiek, kiek veikia
ši aplinkybė ir jos pasekmės.
9.
Sutarties galiojimas
9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo raštu arba elektroniniu parašu dienos ir galioja tol, kol šalys ar viena iš šalių jos
nenutraukia.
9.2. Sutartis gali būti nutraukta ar papildyta abiejų Šalių raštišku susitarimu.
9.3. Sutartis gali būti nutraukta vienai iš sutarties šalių informavus apie tai kitą šalį raštu prieš 30 dienų.
9.4. AgroBirža gali vienašališkai nedelsiant nutraukti sutartį arba neribotam laikui sustabdyti Paslaugų teikimą, jei Naudotojas
pažeidžia bent vieną iš 5.1.1. – 5.1.7., 5.1.9., 5.1.10. punktuose numatytų pareigų, arba atšaukia šios Sutarties 10.2. ir 10.3..
punktuose nurodytus sutikimus ar bent vieną iš jų. Tokiu atveju apie Sutarties nutraukimą arba Paslaugų teikimo sustabdymą kitai
šaliai turi būti pranešta elektroniniu paštu, faksu arba registruotu laišku.
9.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia Naudotojo nuo pareigos atsiskaityti su AgroBirža už pagal šią sutartį suteiktas Paslaugas.
10. Kitos sąlygos
10.1. Pasirašydamas šią sutartį Naudotojas patvirtina, kad jis sutinka gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio
pobūdžio informacijos, kurią teiks AgroBirža ar tretieji asmenys Sutartyje nurodytais Naudotojo kontaktiniais duomenimis.
Naudotojas turi teisę atšaukti šį sutikimą gauti minėtą informaciją iš AgroBiržos. Atsisakymas gauti informaciją turi būti siunčiamas
rekvizituose nurodytu AgroBiržos el.paštu.
10.2. Pasirašydamas šią sutartį Naudotojas sutinka, jog AgroBirža tvarkytų jo asmens duomenis šios Sutarties vykdymo bei
Taisyklėse numatytais tikslais.
10.3. Pasirašydamas šią sutartį Naudotojas sutinka ir neprieštarauja, kad AgroBirža gautų duomenis apie Naudotojo kreditingumą
iš UAB „Creditinfo Lietuva“ ir gautą informaciją apie Naudotojo kreditingumą patalpintų ABP sistemoje. ABP sistemoje patalpinta
informacija apie Naudotojo kreditingumą yra prieinama kitiems prisiregistravusiems prie ABP sistemos naudotojams.
10.4. AgroBirža turi teisę be Naudotojo sutikimo daryti ABP sistemos pakeitimus, taikyti papildomas arba kitokias ABP sistemos
apsaugos, Naudotojo identifikavimo priemones.
10.5. Naudotojas patvirtina, kad jam yra visiškai aišku ir suprantama, kad Faktoringo paslaugos teikimo klausimą bankas
apsvarstys tik gavęs visus banko reikalaujamus dokumentus ir priims sprendimą - teigiamą arba neigiamą - dėl faktoringo
paslaugos teikimo. Nei AgroBirža, nei bankas neatsako ir neatsakys už jokius žemės ūkio produkcijos pirkimo - pardavimo
sutarties šalių / naudotojo patirtus nuostolius dėl to, kad bankas priėmė neigiamą sprendimą dėl faktoringo paslaugos teikimo ir
faktoringo paslaugos nesuteikė ar nusprendė ją suteikti kitomis sąlygomis.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties sudarymo ir vykdymo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti - teismuose
pagal AgroBiržos buveinės vietą, taikant Lietuvos Respublikos teisę.
11.2. Bet kokie Sutarties priedai, papildymai ar pakeitimai, kurie yra pasirašyti raštu arba elektroniniu parašu abiejų Šalių, laikomi
neatskiriama šios Sutarties dalimi.
11.3. Naudotojas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško
AgroBiržos sutikimo. Bet koks Naudotojo bandymas perduoti bet kurias teises, pareigas ar įsipareigojimus be AgroBiržos sutikimo
yra negaliojantis.
11.4. Bet kurio šios Sutarties straipsnio ar straipsnių pripažinimas negaliojančiu, neteisėtu ar netaikytinu, nedaro negaliojančia
visos Sutarties ar likusiųjų Sutarties straipsnių bei Sutarties priedų.
11.5. Šalys susitaria, kad jei ši Sutartis ir/ar jos priedai pasirašyti Šalių elektroniniais parašais, tai tokie elektroniniai parašai turi
tokią pat teisinę galią, kaip ir parašai rašytiniuose (popieriniuose) dokumentuose.
11.6. Sutarties priedai – AgroBiržos prekybos taisyklės ir Žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties projekto pavyzdys.
Sutarties Šalys
AgroBirža
Naudotojas
UAB AgroBirža
«Vardas_Pavarde»
Mokslininkų g. 2a, Vilnius,
«Adresas»
Įmonės kodas 302745405,
Asmens kodas «asmens_kodas»
PVM mokėtojo kodas LT100006765711
PVM mokėtojo kodas: «PVM_kodas»
Sąskaitos Nr. LT077400040392523810
Sąskaitos Nr. «Sąsk_Nr»
Bankas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Bankas: KU "Zanavykų bankelis"
Tel. +370 602 33325
Tel. «telefonas»
Faks. +370 2053220
El. paštas: «elpastas»
El. paštas: info@agrobirza.lt
Pašarų ūkio subjektų registracijos numeris:
«pašarų_nr_1»
Atsakingas asmuo:
Direktorius
Lukas Ambrazevičius
«Data»

Atsakingas asmuo:
«Vardas_Pavarde»
2015 07 01
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