Pavyzdinė / rekomenduojama forma
Bendroji gamybos paslaugų sutartis Nr. ___
2018 m. .... ., Vilnius
Sutarties Šalys:
Užsakovas
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Adresas
A.s. Nr.
Kontaktiniai duomenys
Direktorius
Ir
Vykdytojas
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Adresas
A.s. Nr.
Kontaktiniai duomenys
Direktorius
Sutarties tikslas
Bendrąja gamybos paslaugų sutartimi (toliau – Sutartis) siekiama nustatyti pagrindines pasirašančių šalių teises ir pareigas
bei intelektinės nuosavybės suteikimo sąlygas, taikomas šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovui užsakant, o
Vykdytojui teikiant konkrečių reklamos video klipų gamybos paslaugas.
Sutarties sąvokos
Biudžetas – Vykdytojo apskaičiuota ir Užsakovo patvirtinta reklamos klipo gamybos kaštų sąmata, apimanti Vykdytojo
paslaugų kainą.
Darbų atlikimo grafikas – kalendorinis planas, kuriame yra nurodyti reklamos klipo gamybos terminai.
Kadruotė - trumpų pieštinių pasakojimų pavidalu išreikštas užsakomo reklamos video klipo vizualus režisūrinis scenarijus,
kuris yra parengtas pagal Užsakovo pateiktą medžiagą ir informaciją.
Užsakymas – tai abiejų Šalių patvirtintų dokumentų visuma, sudaranti konkretaus reklamos video klipo gamybos paslaugų
užsakymą, kuriam taikomos šios Sutarties sąlygos. Užsakymo dokumentus sudaro Kadruotė, Biudžetas ir Darbų atlikimo
grafikas, o taip pat kiti dokumentai (pvz., Užsakymo lapas - speciali užsakymo forma, kurioje raštu suformuluota
audiovizualinio kūrinio – reklaminio klipo gamybos užduotis), pagal poreikį.
1.

Sutarties dalykas

1.1. Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja teikti audiovizualinių kūrinių – reklamos video klipo (-ų) (toliau – Reklaminis
klipas) – gamybos paslaugas, perduoti Užsakovui galutinį Reklaminio klipo rezultatą ir suteikti Užsakovui į jį intelektinės
nuosavybės teises, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui už paslaugas ir teises ir priimti suteiktų paslaugų rezultatą
– Reklaminį klipą.
1.2. Vykdytojas gamina Reklaminius klipus, pagal atskirus Užsakovo pateiktus ir abiejų Šalių patvirtintus Užsakymus
(pagal Užsakymo lapą ir/ar Kadruotę, laikydamasis Darbų atlikimo grafiko), o Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju pagal
Biudžetą taip, kaip numatyta šioje Sutartyje. Šalys susitaria, kad Darbų kokybė bei Darbų atlikimo bei apmokėjimo už
tinkamai atliktus Darbus terminai yra esminės Sutarties sąlygos.

2.

Bendrosios Šalių teisės ir pareigos

2.1. Vykdytojas įsipareigoja suteikti gamybos paslaugas pagal patvirtintą Užsakymą savo rizika, laikydamasis geriausių
profesinės praktikos standartų, laiku ir geriausiu tikslui pasiekti reikiamu būdu.
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2.2. Užsakovas įsipareigoja pateikti Vykdytojui visą Užsakymo vykdymui reikalingą informaciją ir aktyviai bendradarbiauti
Šalims vykdant šią Sutartį. Užsakovas privalo pateikti Vykdytojui šios Sutarties vykdymui reikalingus patvirtinimus, kitą
Vykdytojo prašomą ir Sutarties vykdymui reikalingą informaciją, priimti Sutarties vykdymui reikalingus sprendimus ne
vėliau kaip per vieną dieną nuo atitinkamo Vykdytojo dokumento ar prašymo gavimo dienos.
2.3. Užsakovas privalo deleguoti savo atstovą dalyvauti Reklaminio klipo filmavime. Atstovas turi turėti reikiamą
kompetenciją bei sprendimo teisę, tokiu būdu būti gebėti filmavimo metu kontroliuoti darbų eigos atitikimą Kadruotei bei
Reklaminio klipo vertinimo kriterijams, savo parašu (arba el.paštu) tvirtinti filmavimo metu išryškėjusius būtinus atlikti
Kadruotės pakeitimus / nukrypimus nuo Kadruotės ir pan. Kliento atstovas yra nurodomas Užsakyme. Atvykus kitam, negu
nurodyta, Užsakovo atstovui, iš to kylančias pasekmes prisiima Užsakovas.
3.

Intelektinės nuosavybės teisių suteikimo sąlygos

3.1. Vykdytojas užtikrina ir garantuoja, kad tinkamomis, šios Sutarties ir Užsakymų nustatytomis sąlygomis įgis visas
susijusių su Reklaminio klipo gamyba autorių ir gretutinių teisių subjektų intelektinės nuosavybės teises į Reklaminį klipą.
3.2. Šia Sutartimi Vykdytojo, kaip audiovizualinio kūrinio pirmojo įrašo gamintojo intelektinės nuosavybės teisės į
Reklaminį klipą suteikiamos Užsakovui tuo tikslu ir ta apimtimi, kiek tai reikalinga užtikrinti Reklaminio klipo panaudojimą
pagal paskirtį.
3.3. Vykdytojas suteikia Užsakovui šias išimtines turtines teises į Užsakymo pagrindu pagamintą Reklaminį klipą:
Licencijos sąlygos
Licencijos rūšis

Išimtinė licencija
Licencija suteikiama Užsakovui su teise tomis pačiomis sąlygomis perleisti licenciją
Užsakovo galutiniam klientui

Suteikiamos teisės

3.3.1. Transliuoti, retransliuoti ir
(Reklaminio klipo) įrašą;

kitaip

viešai skelbti audiovizualinio

kūrinio

3.3.2. Padaryti audiovizualinio kūrinio (Reklaminio klipo) įrašą ar jo kopijas viešai
prieinamus, įskaitant perdavimą kompiuterių tikslais (internete).
Licencijos
terminas

galiojimo

1 metai
(skaičiuojama nuo pirmojo viešo paskelbimo arba Užsakyme nurodytos transliacijos
pradžios datos)
Terminas netaikomas Užsakovo ir jo galutinio kliento savireklamai, nesudarančiai
reklaminės kampanijos, įmonių puslapiuose (web, archive) ir socialinių tinklų paskyrose.

Licencijos
teritorija

galiojimo

Lietuvos Respublika (įskaitant Internetą)
Televizija + Internetas

Media
pratęsimo

+ 1 metai Lietuvos Respublikos teritorijoje (įskaitant Internetą), šioje sutartyje ir Užsakyme
nurodytomis sąlygomis = [ĮRAŠYTI] proc. Biudžeto

Licencijos pratęsimas
autorių ir atlikėjų
teisių atžvilgiu

Dėl muzikos kūrinio / aktoriaus atlikimo / įgarsinimo Reklaminiame klipe licencijos
pratęsimo Vykdytojas kreipiasi atitinkamai į muzikos autorių / aktorių / atlikėją (ar jų teisių
turėtojus), tačiau neprisiima jų reikalaujamų komercinių sąlygų rizikos. Šalys gali susitarti,
kad Užsakovas atsiskaitys su minėtais autoriais / atlikėjais / jų teisių turėtojais tiesiogiai.

Licencijos
kaina

3.4. Dėl kitokių ar papildomų licencijos sąlygų, jų įvykdymo ir apmokėjimo tvarkos, Šalys tariasi raštu atskirai.
3.5. Šalys aiškiai supranta, kad pagal šią Sutartį Užsakovui suteikiama teisė adaptuoti Užsakymo pagrindu pagamintą
Reklamini klipą pagal einamosios reklaminės kampanijos poreikius, pvz., keičiant produktinį ar logotipo kadrą.
3.6. Licencija suteikiama nuo Reklaminio klipo perdavimo Užsakovui ir galioja su sąlyga, kad Užsakovas tinkamai vykdo
šios Sutarties ir Užsakymo sąlygas dėl atsiskaitymo. Šalys susitaria, kad Vykdytojas turi teisę inicijuoti licencijos sąlygų
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vienašalį nutraukimą tuo atveju, jeigu Užsakovas pažeidžia nustatytas atsiskaitymo sąlygas ir šio pažeidimo nepašalina gavęs
raštišką Vykdytojo įspėjimą, per jame nurodytą terminą.
3.7. Abi šalys garantuoja, kad vykdydamos šią Sutartį nepažeis trečiųjų asmenų Intelektinės nuosavybės (turtinių ir
neturtinių teisių), o pažeidimo atveju – atsakys prieš trečiuosius asmenis už tokius pažeidimus.
3.8. Autorių/atlikėjų asmeninės neturtinės teisės yra saugomos įstatymo ir įgyvendinamos įstatymų nustatyta tvarka,
įskaitant Vykdytojo, Užsakovo ir jo galutinio kliento pareigą sudaryti galimybę sužinoti autorių / atlikėjų vardą.
3.9. Tais atvejais, kai Užsakovas pateikia Reklaminį klipą kaip konkursinį darbą reklamos festivaliams ar kitokiems
konkursams, taip pat viešindamas informaciją apie gautas nominacijas ar laimėjimus, Užsakovas privalo nurodyti Vykdytojo,
kaip Reklaminio klipo gamintojo, pavadinimą.
3.10. Vykdytojas turi teisę Reklaminį klipą demonstruoti bei padaryti viešai prieinamu kompiuterių tinklais Internete kaip
vieną savo darbų pavyzdžių savireklamos tikslais bei suteikti tokią teisę subtiekėjams. Vykdytojui suteikiama teisė pagaminti
ir savireklamos tikslais naudoti Reklaminio klipo režisieriaus versiją, kuri gali nesutapti su galutine Užsakovo platinama
Reklaminio klipo versija. Šio punkto pagrindu savireklamai Reklaminis klipas pradedamas naudoti ne anksčiau, kaip pirmoji
Reklaminio klipo viešo paskelbimo diena.
3.11. Užsakovas atsako už pateiktos užduoties, kuri yra suformuluota Užsakyme, originalumą. Vykdytojo atžvilgiu
preziumuojama, kad užduotis yra originali ir nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių bei neturtinių teisių. Bet kokie ginčai ar
pretenzijos, susijusios su užduoties originalumu ar atitikimu teisės aktų reikalavimams yra sprendžiami tarp Užsakovo ir
trečiųjų asmenų.
3.12. Vykdytojas įsipareigoja spręsti visus ginčus ir pretenzijas su autoriais, atlikėjais ar kitais trečiaisiais asmenimis, kilusius
dėl Sutarties bei Užsakymų vykdymo, išskyrus atvejus, kai ginčai ar pretenzijos kyla dėl to, kad Užsakovas pažeidžia
numatytas licencijos sąlygas. Pastaruoju atveju, Užsakovas privalo atlyginti Vykdytojo patirtiamus tiesioginius nuostolius.
4.

Darbų priėmimo – perdavimo tvarka ir terminai

4.1. Vykdytojo atliekamų darbų kokybė turi atitikti Sutarties ir Užsakymo sąlygas, o sąlygų apie kokybę nesant – įprastai
tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus.
4.2. Užsakovui vėluojant vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (teikti informaciją, komentuoti ar priimti tarpinius darbų
rezultatus, mokėti avansą ir kt.), Vykdytojas turi teisę savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus pratęsti atitinkamą
dienų skaičių nuo nurodytų Darbų atlikimo grafike ir sankcijos už tokį terminų nesilaikymą Vykdytojui nėra taikomos.
4.3. Paslaugų teikimo po filmavimo: Vykdytojas privalo parengti Scenarijų ir režisieriaus komentarus atitinkančią
Reklaminio klipo montažo versiją, atsižvelgti į Užsakovo pateiktas pastabas ir nedelsiant, per 2 k.d. ar kitą Šalių žodžiu
sutartą trumpesnį ar ilgesnį protingą terminą, pateikti Užsakovui atitinkamai patikslintas Reklaminio klipo montažo versijas.
Užsakovas gali pateikti pastabas dėl Reklaminio klipo meninio sprendimo ir jį kritikuoti, tačiau neturi teisės šiuo pagrindu
atsisakyti priimti Reklaminį klipą, jei yra laikytasi šios Sutarties sąlygų, t. y. reklaminis klipas nufilmuotas Užsakovo
patvirtintose lokacijose, Reklaminiame klipe filmuoti Užsakovo patvirtinti aktoriai, panaudota su Užsakovu suderinta
drabužių stilistika, Reklaminis klipas nufilmuotas pagal su Užsakovu suderintą Kadruotę.
4.4. Užsakovo atstovas įsipareigoja dalyvauti filmavime. Tuo atveju, jeigu Užsakovo atstovas nedalyvavo filmavime, tačiau
apie nukrypimus nuo Užsakymo sąlygų jam buvo pranešta, o taip pat tuo atveju, jeigu dalyvavo, tačiau nepateikė
prieštaravimų akivaizdžiai žinomiems nukrypimams nuo Užsakymo sąlygų, vėliau Užsakovas tokio neatitikimo pagrindu
negali nepriimti Reklaminio klipo.
4.5. Vykdytojas, suteikęs paslaugas pagal Užsakymą, perduoda Užsakovui galutinį paslaugų teikimo rezultatą – Reklamini
klipą, tinkamą viešinimui. Perdavimas atliekamas įkeliant Reklaminio klipo failą(-us) į Užsakovo nurodytą serverį.
Užsakovo el.paštu Vykdytojui atsiųstas patvirtinimas, kad Reklaminis klipas yra tinkamas įkėlimui į serverį (t.y. Užsakymas
įvykdytas tinkamai) laikomas faktiniu paslaugų priėmimu, o įkėlimas į serverį – perdavimu. Tokiu būdu atskiras priėmimo –
perdavimo aktas gali būti nepasirašomas, o Vykdytojui atsiranda pagrindas išrašyti ir Užsakovui pateikti PVM sąskaitą
faktūrą.
5.

Atsiskaitymo tvarka

5.1. Užsakymo kainos sumokėjimas yra laikomas esmine Sutarties sąlyga. Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju sumokėdamas
jam Užsakymu suderintą kainą šia tvarka:
5.1.1. [ĮRAŠYTI] proc. avansas sumokamas per [ĮRAŠYTI] darbo dienas po Užsakymo patvirtinimo;
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5.1.2.

Likusią sumą – po filmavimo, pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Sumokama per [ĮRAŠYTI]
k.d. nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Esant sudėtingesniam ar didesnės biudžetinės apimties
projektams, Šalys Užsakymo dokumentuose gali susitarti dėl kitokių likusios sumos sumokėjimo terminų.
Visais atvejais galutinis mokėjimas privalo būti įvykdytas ne vėliau, kaip per [ĮRAŠYTI] k.d. po paskutinės
filmavimo dienos.

5.2. Vykdytojas pradeda teikti Paslaugas tik gavęs avansą.
5.3. Užsakovui pažeidus šios Sutarties sąlygas ir be Vykdytojo kaltės nutraukus Sutartį, avansas grąžinamas, išskaičiavus
faktiškai suteiktų paslaugų (ir teikiant paslaugas patirtų tiesioginių išlaidų) kainą; Užsakovas privalo sumokėti už faktiškai
suteiktas paslaugas tiek, kiek jų nepadengia avansas.
5.4. Patvirtintą Užsakymą viršijantys papildomi kaštai derinami su Užsakovo atstovu raštu (el.paštu) pasiruošimo ir
filmavimo eigoje ir yra laikomi Užsakymo kainos dalimi, kurios apmokėjimas laikomas esmine Sutarties sąlyga. Papildoma
kainos dalis apmokama pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per [ĮRAŠYTI] k.d. arba joje nurodytą terminą.
5.5. Šalims taikomi LR Civiliniame kodekse nustatyti delspinigai, nebent Vykdytojas, kuriam Sutarties kainos mokėjimas
yra esminė Sutarties sąlyga, jos pažeidimo atveju pareikalautų mokėti [ĮRAŠYTI] proc. dydžio delspinigius už kviekvieną
praleistą moketjimo termino dieną, skaičiuojant nuo nesumokėtos sumos.
5.6. Šalims taikoma bendroji civilinė ir deliktinė atsakomybė, numatyta LR Civiliniame kodekse. Šalys atlygina
tiesioginius nuostolius. Taikomos baudos turi būti proporcingos žalai ir bet kuriuo atveju neviršyti [ĮRAŠYTI] proc.
Užsakymo Biudžeto.
6.

Kitos sąlygos

6.1. Asmens duomenų tvarkymas:
Vykdydamas šią Sutartį Vykdytojas tvarko Užsakovo darbuotojų ir kitų asmenų, kuriuos Vykdytojas
pasitelks gamindamas Reklaminį klipą, asmens duomenis: vardą, pavardę, el.pašto adresą, telefono numerį,
asmens kodą, banko sąskaitos numerį, gyv.vietos adresą, profesiją, individualios veiklos pažymos duomenis.
Užsakovas įsipareigoja prieš pateikdamas Vykdytojui su Užsakovu susijusių asmenų (darbuotojų ir kitų
asmenų, kurie pasitelkiami vykdant Sutartį) duomenis apie tokių duomenų teikimą Vykdytojui informuoti
atitinkamus asmenis teisės aktuose nustatyta tvarka. Vykdytojas užtikrins, kad apie asmens duomenų
tvarkymą bus atitinkamai informuoti Vykdytojo pasitelkiami Sutarties įvykdymui asmenys.
6.1.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: Sutarties vykdymo komunikacija, Vykdytojo ir trečiųjų asmenų
sutartinių įsipareigojimų įforminimas, Vykdytojo buhalterinė apskaita ir raštvedyba, atsiskaitymo mokėjimų
vykdymas, intelektinių ir atvaizdo teisių perėmimas ir kiti Sutarties įvykdymo tikslams pasiekti būtini
tvarkymo tikslai, atitinkamai.
6.1.3. Asmens duomenų saugojimo terminai sutampa su įmonės buhalterijos ir raštvedybos dokumentų
saugojimui nustatytais privalomais dokumentų saugojimo terminais pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
6.1.4. Asmens duomenys bus perduodami Vykdytojo darbuotojams bei paslaugų teikėjams, pasitelkiamiems
vykdant Sutartį ar konkrečius Užsakymus, taip pat – Vykdytojui buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei.
6.1.5. Užsakovo atstovai fiziniai asmenys bei kiti fiziniai asmenys, kuriuos Vykdytojas pasitelks Sutarties
vykdymui, turi teisę susipažinti su Vykdytojo tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti, ištrinti,
apriboti jų tvarkymą ar nesutikti su tvarkymu, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą ir teisę paduoti
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl šių teisių įgyvendinimo galima kreiptis Sutartyje
nurodytu Vykdytojo adresu arba elektroniniu paštu (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).
6.1.6. Perduodamas Užsakovui sukurtą audiovizualinį kūrinį (reklaminį vaizdo klipą), Vykdytojas savaime
perduoda ir audiovizualiniame kūrinyje užfiksuotus aktorių asmens duomenis. Vykdytojas informuoja
aktorius apie jų asmens duomenų perdavimą Užsakovui (nurodo kontaktinę Užsakovo informaciją), tačiau
pareiga pateikti išsamią Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytą informaciją tenka Vykdytojui.
6.1.1.

6.2. Visi pranešimai, susiję su šia Sutartimi, kiekvienai iš Šalių bus rašomi lietuvių kalba (išskyrus atvejus, jei
komunikuojama bendrai su lietuvių kalbos nemokančiais Užsakovo, galutinio kliento ar kūrybinės grupės asmenimis) ir
siunčiami el.paštu oficialiai nurodytu adresu, arba įteikiami pasirašytinai oficialiai nurodytam Šalies atstovui. Išsiųstas
pranešimas laikomas gautu ir turi būti priimtas domėn jo gavimo dieną. Laikoma, kad pasiuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranešimas yra siunčiamas el.paštu.
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6.3. Visi ginčai ir nesutarimai dėl šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo pirmiausia sprendžiami Šalių
derybomis. Derybų keliu nepasiekus sutarimo ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal
Vykdytojo buveinės vietą.
6.4. Šalys saugoja paslaptyje bet kokią techninę, intelektinę (kūrybines idėjas, strateginius planus, kt.), komercinę ir kitokią
informaciją (toliau vadinama „konfidenciali informacija“), kurią bet kuri Šalis laiko tokia ir suteikdama viena kitai praneša
apie tai, ir imasi priemonių, kad gauta informacija nebūtų atskleista tretiems asmenims (išskyrus Lietuvos Respublikos
įstatymų numatytus atvejus). Jei bet kuri Sutarties Šalis nesilaiko Sutartyje nustatytų įsipareigojimų susijusių su informacijos
konfidencialumu, tai kita Šalis gali reikalauti dėl to patirtų nuostolių atlyginimo.
7.

Baigiamosios nuostatos

7.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi
vienodą teisinę galią.
7.2. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai. Šiai Sutarčiai yra taikomi Lietuvos Respublikos teisė.
7.3. Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai turi būti sudaromi raštu bei turi būti Vykdytojo ir Užsakovo pasirašyti.
8.

Šalių parašai

Užsakovo vardu:

Vykdytojo vardu:

________________________________
Direktorius
A. V.

________________________________
Direktorius
A. V.

