KONSULTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS
[sutarties sudarymo vieta], [sutarties sudarymo data]
[teisinė forma] [pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio
asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau  „Paslaugų teikėjas“), ir
[teisinė forma] [pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio
asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau  „Paslaugų gavėjas“),
toliau Paslaugų teikėjas ir Klientas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“.
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Atsižvelgdamos į tai, kad:
(A) Paslaugų teikėjas turi reikiamos patirties konsultavimo srityje bei ketina teikti konsultavimo paslaugas
Paslaugų gavėjui;
(B) Paslaugų gavėjas vysto verslą Lietuvos Respublikoje ir ketina pirkti iš Paslaugų teikėjo konsultavimo
paslaugas;
Šalys sudarė šią Konsultavimo paslaugų sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
1.

Sąvokos

Visos šios Sutarties sąvokos didžiąja raide turi joms šiame skyriuje priskirtą reikšmę, nebent Sutartyje
būtų numatyta kitaip arba išvada dėl kitokios sąvokos reikšmės sektų iš Sutarties konteksto. Visi kiti
Sutartyje vartojami terminai turi jiems įprastą reikšmę.
Konsultavimo paslaugos be apribojimų apima Paslaugų teikėjo konsultavimą apskaitos, komercinio
ūkinio pobūdžio ar kitokius patarimus, atsakymus į klausimus ar nuomonių pateikimą.
Informacija reiškia visą informaciją, kurią Paslaugų teikėjas sužino iš Paslaugų gavėjo, susijusią su
Paslaugų gavėju (su Paslaugų gavėju susijusiais asmenimis) konsultavimo tikslais.
Su Paslaugų gavėju susiję asmenys reiškia Paslaugų gavėjo pagrindinę, antrines bendroves ir kitas
bendradarbiaujant su Paslaugų gavėju vystančias verslą bendroves ar asmenis, kuriuos kaip susijusius
su Paslaugų gavėju nurodo paslaugų gavėjas.
Ataskaita reiškia Paslaugų teikėjo Paslaugų gavėjui pateikiamą ataskaitą dėl suteiktų Konsultavimo
paslaugų ir su jomis susijusių papildomų išlaidų.
Paslaugų kaina reiškia mokėjimą už Paslaugų teikėjo Paslaugų gavėjui suteiktas paslaugas, nurodytą
Sutarties 5.1. punkte.
Atlyginimas reiškia Paslaugų teikėjo piniginį atlygį už Paslaugų gavėjui suteiktas Konsultavimo
paslaugas.
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Užsakymas reiškia bet kokį Paslaugų gavėjo pageidavimą dėl numatomų Konsultavimo paslaugų
teikimo žodžiu ar raštu.
2.

Sutarties objektas
Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugų gavėjui Konsultavimo paslaugas, o
Paslaugų gavėjas įsipareigoja priimti ir mokėti už suteiktas Konsultavimo paslaugas Sutartyje
nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3.

Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

3.1.

Pagal iš anksto Paslaugų gavėjo pateiktus Užsakymus sąžiningai ir rūpestingai teikti Konsultavimo
paslaugas Paslaugų gavėjui.
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