
Papildomas susitarimas prie sutarties(čių)   

                                                                                                                                   Lentelė Nr. 1 
Vilnius

data

Šiuo papildomu susitarimu, jį pasirašančios Šalys, sutartyje(se) nurodytoje(se) Lentelėje Nr.1 toliau – Sutartis(ys), vadinamos Vykdytoju ir Užsakovu, susitaria:
Vartojamos sąvokos:
Paslauga „Elektroninė sąskaita“ – finansinių dokumentų, skirtų Užsakovui, kuriuose nurodoma mokėtina suma už paslaugas pagal Sutartį(is) pateikimas elektroniniame formate (PDF, MS 
Word arba MS Excel formato byla) Užsakovo šiame papildomame susitarime, Lentelėje Nr. 2, nurodytu Elektroninio pašto adresu vietoje popierinės sąskaitos.
Finansinis dokumentas – sąskaita,  avansinė sąskaita,  PVM sąskaita – faktūra, pranešimai  apie Užsakovo įsiskolinimą Vykdytojui,  delspinigių pažymos ir kiti su paslaugų teikimu ir 
apmokėjimu susiję dokumentai.
Elektroninio pašto adresas – tai Užsakovo šiame papildomame susitarime, Lentelėje Nr. 2, nurodytas elektroninio pašto adresas finansinių dokumentų pateikimui, kuriuo Vykdytojas,  
vietoje popierinių finansinių dokumentų, siunčia finansinius dokumentus elektroniniame (PDF, MS Word arba MS Excel formato byla) formate.

1. Naudojimasis paslauga „Elektroninė sąskaita“
1.1. Paslauga „Elektroninė sąskaita“ (toliau – paslauga ES) pradedama teikti po šio susitarimo   pasirašymo.
1.2. Vykdytojas toliau nebeteikia Finansinių dokumentų užsakovui sutartyje(se) nurodytu adresu, bet siunčia juos Lentelėje Nr. 2 nurodytu Elektroninio pašto adresu.
1.3. Finansiniai dokumentai išsiųsti nurodytu Elektroninio pašto adresu  laikomi Užsakovo gautais jų išsiuntimo diena. Užsakovas, kuriam buvo išsiųsti finansiniai dokumentai 

Lentelėje Nr. 2 nurodytu Elektroninio pašto adresu, negali ginčyti jog jis finansinių dokumentų negavo.
1.4. Užsakovui negavus Elektroninio pašto adresu Finansinių dokumentų Sutartyje(se) nustatytu laiku, Užsakovas privalo susisiekti su Vykdytoju telefono numeriu (8-5) 2440003 ir 

informuoti jį apie tai. Užsakovas nėra atleidžiamas nuo pareigos apmokėti už paslaugas, jeigu Finansiniai dokumentai jam buvo pateikti Lentelėje Nr. 2 nurodytu Elektroninio 
pašto adresu. 

1.5. Vykdytojas, net ir šalims pasirašius šį papildomą susitarimą, turi teisę savanorišku sprendimu papildomai siųsti popierinius Finansinius dokumentus Užsakovui Sutartyje(se) 
nurodytu Užsakovo adresu, tačiau to daryti neįsipareigoja.

1.6. Abi šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad šiame susitarime, Lentelėje Nr. 2, nurodytu Elektroninio pašto adresu siunčiami finansiniai dokumentai nebūtų pasiekiami  
tretiesiems asmenims, tačiau abi šalys supranta, jog tokia rizika išlieka ir nekels viena kitai pretenzijų jei taip nutiktų, išskyrus atvejus kai įrodoma, jog tretieji asmenys galėjo 
susipažinti su Elektroninio pašto adresu siunčiamais dokumentais dėl vienos iš šalių tyčios arba aplaidumo.

2. Užsakovo teisės:
2.1. Pasikeitus Užsakovo šiame susitarime,  Lentelėje Nr. 2, Elektroninio pašto adresui, pasirašyti  naują papildomą susitarimą dėl Paslaugos ES, nuo kurio pasirašymo dienos  

ankstesnis papildomas susitarimas netenka galios.
2.2. Atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniame (PDF, MS Word arba MS Excel formato byla) formate jam skirtą finansinį dokumentą.
2.3. Atsisakyti  Paslaugos  ES raštu  Vykdytojui  pateikiant  pranešimą  apie  šios  paslaugos  atsisakymą.  Gavus  Užsakovo  pranešimą  apie  šios  paslaugos  atsisakymą  Finansiniai 

dokumentai nuo kito mėnesio pateikiami pagal Sutartyje(se) nustatytas sąlygas.

3. Užsakovo įsipareigojimai:
3.1. Asmeniškai užtikrinti, kad Užsakovo naudojama kompiuterine, programine įranga būtų galima gauti, atsidaryti, peržiūrėti bei atlikti kitus būtinus veiksmus su Elektroninio  

pašto adresu pateiktais Finansiniais dokumentais, kad tinkamai veiktų jo Lentelėje Nr. 2 nurodytas Elektroninio pašto adresas ir, kad jis būtų teisingas ir šių sąlygų nesilaikymas 
niekaip nepakeičia to fakto, kad tinkamu Elektroninio pašto adresu išsiųsti finansiniai dokumentai yra laikomi Užsakovo gautais.

3.2. Užtikrinti, kad teisės neturintys asmenys negalėtų prieiti prie Elektroninio pašto adresu pateiktų finansinių dokumentų.
3.3. Nedelsiant pranešti Vykdytojui apie šiame susitarime, Lentelėje Nr. 2 pateikto Elektroninio pašto pasikeitimą ir pasirašyti naują papildomą susitarimą.

4. Vykdytojo teisės:
4.1. Bet kada atsisakyti teikti šią nemokamą Paslaugą ES Užsakovui be atskiro pranešimo (tokiu atveju sąskaitos teikiamos Sutartyje(se) nustatyta tvarka).
4.2. Vienašališkai keisti arba panaikinti šiame papildomame susitarime nustatytas sąlygas, apie tai informuojant Užsakovą. Užsakovui raštu nepranešus apie nesutikimą šia Paslauga 

ES naudotis pakeistomis sąlygomis per 15 dienų, laikoma, kad Užsakovas su naujomis sąlygomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

5. Šalių atsakomybė:
5.1. Abi šalys atsako viena prieš kitą už įsipareigojimų tinkamą laikymąsi ir už padarytą žalą šių įsipareigojimų nesilaikymu dėl jų kaltės.
5.2. Užsakovas  visiškai  atsako  už  duomenų,  pateiktų  šiame  papildomame  susitarime,  teisingumą  ir  už  bet  kokią  Vykdytojui  ar  tretiesiems  asmenims  padarytą  žalą  dėl  jų  

klaidingumo.
5.3. Vykdytojas neatsako už pasekmes, jei Užsakovas pateikia neteisingus duomenis apie save, įskaitant Lentelėje Nr. 2 pateikiamą Elektroninio pašto adresą.
5.4. Vykdytojas neatsako už pasekmes, jei Užsakovui pateikiamus finansinius dokumentus persisiunčia, gauna, perskaito tretieji asmenys ne dėl Vykdytojo tyčios ar aplaidumo (dėl  

neteisingai  pateikto Elektroninio pašto adreso, dėl to, kad tretieji  asmenys įsilaužė į Užsakovo kompiuterį,  kompiuterinę sistemą,  elektroninį paštą ar kitais būdais turėjo 
galimybę juo pasinaudoti ir pan.).

6. Papildomo susitarimo galiojimas ir kitos sąlygos:
6.1. Šis  papildomas  susitarimas  įsigalioja  nuo jame  nurodytos  datos  (sudarymo  data)  ir  galioja neterminuotai,  iki  jis  pakeičiamas  pasirašant  naują  papildomą  susitarimą  dėl 

Paslaugos ES, po kurio pasirašymo ankstesnis papildomas susitarimas nebetenka galios, arba iki šis susitarimas bus nutrauktas arba nutrūks tarp šalių pasirašyta Sutartis(ys).
6.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus LR įstatymu numatyta tvarka, pagal Sutartyje(se) nustatytas sąlygas.
6.3. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama susitarime nurodytos Sutarties(čių) dalis.
6.4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas: Vykdytojas:
Įmonės pavadinimas: UAB “AKTKC” – Apsaugos centras
Įmonės/asmens kodas: Įmonės kodas 123949754
Adresas:                        Adresas: Laisvės pr. 3, Vilnius
Tel. Nr. tel.:  (8-5) 2440003
Faks. faks.: (8-5) 2168462

                 

                       Lentelė Nr. 2 Direktorius
                                Saulius Pridotkas

________________________________________                                                                                        _____________________________________                                 
A.V.  A.V.

Eil. 
Nr.

Sutarties Nr. Sutarties data Sutarties pavadinimas

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Elektroninio pašto adresas: (kuriuo pateikiami Finansiniai dokumentai)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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