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Pagrindinė sutartis [CPO LT pirkimo numeris] 

 

 

[UŽSAKOVO pavadinimas],  

atstovaujama _____________________________________________________________________________________________________________  

   (vardas, pavardė ir pareigos) 

(toliau – Užsakovas), ir  

 

[TIEKĖJO pavadinimas],  

atstovaujama _____________________________________________________________________________________________________________ 

   (vardas, pavardė ir pareigos) 

(toliau – Tiekėjas), 
toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi [preliminariosios sutarties pasirašymo data] preliminariosios sutarties dėl judriojo telefono ryšio paslaugų 
užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą [(pirkimo numeris)] nuostatomis, sudarome šią sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis): 
 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1.     Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos: 

1.1.1.  Abonentas - asmuo, kuriam Užsakovas užsako Tiekėjo teikiamas paslaugas naudojant Tiekėjo išduotą SIM kortelę. 

1.1.2.  CPO LT – viešoji įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir sudaro Preliminariąsias sutartis su 
laimėjusiais tiekėjais. 

1.1.3.  Elektroninis katalogas – CPO LT valdoma ir tvarkoma informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt; 

1.1.4.  Kredito limitas – Tiekėjo ir Užsakovo sutarta pinigų suma, kurios ribose Abonentui teikiamos Paslaugos be išankstinio apmokėjimo per 
Pagrindinėje sutartyje nurodytą ataskaitinį laikotarpį.  

1.1.5   Pagrindinė sutartis - paslaugų teikimo sutartis, kurią sudaro Tiekėjas ir Užsakovas, vadovaudamiesi Preliminariosios sutarties nuostatomis.  

1.1.6.  Paslauga - Pagrindinės sutarties priede nurodyta paslauga, kuri gali būti teikiama Užsakovui pagal šią Pagrindinę sutartį. 

1.1.7.  Kitos susijusios paslaugos – tokios paslaugos, kurios yra susijusios su Paslaugomis ir/ar būtinos tinkamam Paslaugų suteikimui (pvz. galimybė 
sumokėti SMS žinute už automobilio stovėjimą, galimybė skambinti trečioms šalims trumpaisiais numeriais (pvz. pagalba, taksi, bankams),  balso 
paštas, duomenų perdavimas užsienyje (internetas telefone), pyptonas ir kitos su pirkimo objektu susijusios paslaugos). Kitomis susijusiomis 
paslaugomis nelaikomos ir Užsakovui šios Pagrindinės sutarties pagrindu negali būti teikiamos duomenų perdavimo skirtomosiomis linijomis, 
telekomunikacinių tinklų sujungimo bei fiksuoto telefono ryšio paslaugos.  

1.1.8.  Pradinė Pagrindinės sutarties vertė – lėšų suma, kurią Užsakovas planuoja skirti Pagrindinėje sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui. Pradinė 
Pagrindinės sutarties vertė yra Elektroniniame kataloge Užsakovo nurodoma maksimali lėšų suma, įskaitant visus mokesčius. Į šią vertę yra įtraukta ir ta 
vertė, kuri gali atsirasti dėl Pagrindinės sutarties 3.4.1 punkte numatytos galimybės įsigyti 1.1.7 punkte nurodytas kitas susijusias paslaugas. 

1.1.9.   Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir Tiekėjo, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios 
sutarties galiojimo laikotarpiu. 

1.1.10. SIM kortelė - Tiekėjo išduota judriojo telefono ryšio kortelė, kuri skirta sukurti tinklo ryšį, leisti naudotis judriojo ryšio tinklo paslaugomis: 
skambinti, siųsti trumpąsias žinutes, perduoti duomenis bet kuriam kitam tinklo vartotojui bei įsiminti telefonų numerius, kuriais reikia skambinti. 

1.1.11. Paslaugos kaina – Pagrindinės sutarties priede nurodyta Paslaugos mato vieneto kaina. 

 

2. Pagrindinės sutarties dalykas  

2.1.   Pagrindine sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui teikti Pagrindinės sutarties priede nurodytas judriojo telefono ryšio paslaugas (toliau – 
Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Pagrindinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

3. Šalių teisės ir pareigos 

3.1.     Tiekėjas įsipareigoja: 

3.1.1.  užtikrinti, kad Tiekėjo teikiamos Paslaugos atitiktų Pagrindinės sutarties priede nurodytą specifikaciją ir visus, su teikiamomis Paslaugomis 
susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Už Paslaugų atitikimą šiame punkte nustatytiems reikalavimams yra atsakingas 
Tiekėjas; 

3.1.2.  iki Paslaugų teikimo pradžios paskirti už Pagrindinės sutarties vykdymą atsakingą asmenį ir pateikti šio asmens kontaktinius duomenis Užsakovui; 

3.1.3.  išduoti Užsakovo prašomą SIM kortelių kiekį; 

3.1.4.  teikti pagalbą Užsakovui ir/ar Abonentams Paslaugų teikimo klausimais nemokamu telefonu [Tiekėjo pagalbos Abonentams tarnybos nemokami 
telefono ryšio numeriai]; 

3.1.5.  pašalinti kilusius Paslaugų teikimo sutrikimus nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 1 (vieną) darbo dieną; 

3.1.6.  per 24 valandas atsakyti į Užsakovo raštu ar žodžiu pateiktus prašymus ir klausimus; 

3.1.7.  sudaryti galimybę Abonentams naudotis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta Vyriausybinio ryšio paslauga; 

3.1.8. sudaryti galimybę Abonentui pasirinkti Kredito limitą, nemokamai sužinoti Kredito limito likutį ir baigiantis šiam limitui iš anksto apie tai įspėti 
Abonentą;  

3.1.9.  sudaryti galimybę Užsakovui nemokamai internete peržiūrėti kiekvieno Abonento SIM kortelės detalią ataskaitą, kurioje nurodomi suteiktų 
paslaugų pavadinimai, paslaugų suteikimo data, laikas, trukmė, adresatai (telefono Nr.), paslaugų kaina ir mokėtina suma; 

3.1.10.  sudaryti galimybę Užsakovui nemokamai internete peržiūrėti Pagrindinėje sutartyje nurodytą papildomą informaciją; 

3.1.11. gavus Užsakovo prašymą nedelsiant blokuoti SIM korteles; 

3.1.12. neskelbti Abonentų telefono numerių bei kitų jų duomenų be Užsakovo sutikimo, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose; 

3.1.13. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindinę sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už 
visus Pagrindine sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys. 

3.2.    Tiekėjas turi teisę: 

3.2.1. sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus: [pavadinimas (-ai)];  
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3.2.2. sudaryti galimybę Užsakovui keisti Pagrindinės sutarties priede nurodytą  Abonentų skaičių Pagrindinės sutarties 3.4.2 punkte nustatyta tvarka; 

3.2.3. apriboti Paslaugų teikimą Užsakovui ir/ar Abonentams viršijus Kredito limitą; 

3.2.4. Tiekėjas turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises. 

3.3.     Užsakovas įsipareigoja: 

3.3.1.  naudotis Paslaugomis nepažeidžiant Tiekėjo patvirtintų, sąžiningo Paslaugų naudojimo taisyklių; 

3.3.2.  apmokėti Tiekėjui už atliktas Paslaugas Pagrindinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 

3.3.3.  pasikeitus Pagrindinėje sutartyje nurodytam Užsakovo adresui ar bet kuriems kitiems rekvizitams, reikalingiems sąskaitos pateikimui, ne vėliau 
kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu pranešti Tiekėjui, nurodant naują sąskaitų bei kitų dokumentų pateikimo adresą ir/ar kitus rekvizitus; 

3.3.4.  naudojantis Pagrindinėje sutartyje nurodytomis Paslaugomis naudoti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius įrenginius. 

3.4.     UŽSAKOVAS turi teisę: 

3.4.1.  Pagrindinės sutarties pagrindu užsisakyti ir naudotis Pagrindinės sutarties 1.1.7 punkte nurodytomis paslaugomis;  

3.4.2.  Pagrindinės sutarties galiojimo metu keisti Pagrindinėje sutartyje nurodytą Abonentų skaičių jį mažinant ne daugiau kaip 30 procentų arba vienu 
Abonentu bei didinant neribotai. 

3.5.     Užsakovas turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises. 

 

4. Papildoma informacija 

4.1.     Tiekėjo internetiniame puslapyje [Tiekėjo internetinio puslapio adresas] pateikiama informacija:  

4.1.1.  Kredito limitą reglamentuojančios sąlygos;  

4.1.2.  Paslaugų techninės priežiūros laikas;  

4.1.3.  Paslaugų pateikiamumas;  

4.1.4.  minimalūs reikalavimai Užsakovo techninei ir programinei įrangai;  

4.1.5.  paslaugų teikimo blokavimo būdai ir terminai, Abonentui praradus galinį įrenginį;  

4.1.6.  informacija apie Abonento galimybę naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis ir apie bet kokius pagalbos 
iškvietimo paslaugų apribojimus, taip pat informacija apie skambinančio asmens vietos nustatymo duomenų teikimą Bendrajam pagalbos centrui;  

4.1.7. informacija apie siūlomų Paslaugų užtikrinamą minimalią kokybę, įskaitant pradinio prisijungimo laiką bei kitus Paslaugų kokybės rodiklius, 
nustatytus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos;  

4.1.8.  informacija apie taikomas procedūras siekiant įvertinti ir sureguliuoti viešojo ryšių tinklo srautus, kad būtų išvengta šio tinklo pernelyg didelio 
apkrovimo, bei informacija apie tai, kaip šios procedūros galėtų paveikti viešojo ryšių tinklo kokybę;  

4.1.9.  informacija apie siūlomas techninės priežiūros paslaugas, įskaitant ryšio paslaugų teikimo sutrikimų pašalinimo terminą dienomis ar valandomis ir 
sąlygas, pagalbos ryšio paslaugų gavėjams paslaugas bei būdus, kaip gauti techninės priežiūros paslaugas;  

4.1.10. informacija apie būdus, kaip Užsakovui nemokamai užregistruoti Paslaugų teikimo sutrikimus; 

4.1.11. informacija apie Abonento teisę būti įrašytam į viešuosius spausdintus ir (ar) elektroninius abonentų sąrašus bei informaciją apie Abonento 
duomenis, pateikiamus šiuose sąrašuose;  

4.1.12. informacija apie tai kokių veiksmų gali imtis Tiekėjas, reaguodamas į saugumo incidentus arba į grėsmes viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų 
elektroninių ryšių paslaugų saugumui ir vientisumui;  

4.1.13. kita informacija, su kuria Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka privalo būti supažindinamas Užsakovas.  

4.2.   Esant prieštaravimams tarp Pagrindinės sutarties sąlygų ir Tiekėjo internetiniame puslapyje pateikiamos informacijos, viršenybė suteikiama 
Pagrindinės sutarties sąlygoms. 

 

5. Paslaugų kaina 

5.1.     Pagrindinė sutartis yra fiksuoto įkainio su peržiūra ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo sutartis, kurios pradinė vertė yra [įrašoma Užsakovo 
Elektroniniame kataloge nurodyta maksimali užsakymo vertė] Eur su PVM. Minimali Užsakovo išperkama vertė netaikoma. 

5.2.     Į Paslaugų kainas ir Pradinę Pagrindinės sutarties vertę įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Pagrindinės 
sutarties vykdymu, įskaitant: 

5.2.1.  SIM kortelių išdavimo išlaidas; 

5.2.2.  Abonentų prijungimo/atjungimo išlaidas; 

5.2.3.  Abonento, perėjusio iš kito operatoriaus tinklo, numerio perkėlimo išlaidas; 

5.2.4.  Paslaugų aktyvavimo išlaidas; 

5.2.5.  dokumentų, kurių pagrįstai reikalauja Užsakovas, rengimo ir pateikimo išlaidas. 

5.3.    Paslaugų kainos, nustatytos šioje Pagrindinėje sutartyje, taikomos visiems Abonentams.   

5.4.   Į Pradinę Pagrindinės sutarties vertę įskaityta Pagrindinės sutarties 1.1.7 punkte nurodytų paslaugų kaina. Pagrindinės sutarties 1.1.7 punkte 
nurodytos paslaugos yra perkamos pagal Užsakovo poreikį.  

5.5.     Pokalbių paslaugos apmokestinamos: 

5.5.1.  skambinant Lietuvoje ir į užsienį po pirmos minutės - ne dažniau kaip kas 30 sekundžių; 

5.5.2.  skambinant tarptinkliniu (roaming) ryšiu ES ir EEE šalyse po pirmų 30 sekundžių - ne dažniau kaip kas 1 sekundę, kitose šalyse ne daugiau kaip 
kas 1 minutę; 

5.5.3.  duomenų perdavimas Lietuvoje apmokestinamas ne didesne nei 10 KB paklaida (t.y. ne mažesniu kaip 10 KB tikslumu). 

5.6.    Minimalus mėnesinis prakalbamas mokestis vienam Abonentui nurodytas Pagrindinės sutarties priede. 

5.7.  Užsakovas moka Tiekėjui minimalų prakalbamą mokestį už kiekvienam Abonentui suteiktas Paslaugas per kalendorinį mėnesį bei kainą už suteiktas 
Paslaugas, kurios viršija ir/ar yra neįskaičiuotos į minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį. 

5.8.    Į minimalų mėnesinį prakalbamą mokestį įskaičiuojamos Paslaugos: 

5.8.1. neriboti skambučiai į visus Lietuvos operatorių tinklus; 

5.8.2. neribotas SMS žinučių siuntimas į visus Lietuvos operatorių tinklus. 

5.9.   Į minimalų mėnesinį prakalbamą mokestį neįskaičiuojamos tarptautinių pokalbių, tarptinklinio ryšio, duomenų perdavimo Lietuvoje, mobilaus 
elektroninio parašo ir Pagrindinės sutarties 1.1.7 punkte nurodytų paslaugų kaina. 

5.10.   Pagrindinės sutarties 1.1.7 punkte nurodytų paslaugų, nesančių Elektroniniame kataloge ir nenurodytų Pagrindinės sutarties priede, kaina negali 
būti didesnė nei pati mažiausia Tiekėjo ir/ar trečiųjų šalių nustatyta bei Tiekėjo tinklapyje viešai skelbiama atitinkamų paslaugų kaina.  
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5.11.   Užsakovui (jo abonentams) pasinaudojus Pagrindinės sutarties 1.1.7 punkte nurodytomis paslaugomis, už šias paslaugas atsiskaitoma 
Pagrindinės sutarties 5.10 ir 5.12 punktuose nurodytomis kainomis.  

5.12.  Atsiradus Pagrindinės sutarties 1.1.7 punkte nurodytų paslaugų, esančių Elektroniniame kataloge, tačiau Užsakovo nepasirinktų užsakymo metu, 
poreikiui, Užsakovas gali įsigyti tokias paslaugas ne didesnėmis nei Pagrindinės sutarties priede nurodytomis (Tiekėjo Preliminarioje sutartyje 
fiksuotomis) kainomis. 

5.13.  Paslaugų kainos  ir Pradinė Pagrindinės sutarties vertė Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojamos (didinama ar 
mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos Paslaugų kainoms ir Pradinei Pagrindinės sutarties vertei. 
Šalims raštu susitarus perskaičiuojama tik ta Paslaugų kainų dalis ir Pradinės Pagrindinės sutarties vertės dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM 
tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Paslaugų kainų ir Pradinės Pagrindinės sutarties vertės perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu atskiru 
protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojamos perskaičiuotos Paslaugų kainos ir Pradinė pagrindinės sutarties vertė bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo 
sąlygos. 

5.14. Pagrindinėje sutartyje nurodyta tarptinklinio ryšio paslaugų kaina gali būti perskaičiuojama (didinama arba mažinama) Ryšių reguliavimo tarnybai 
nustačius naujus priemokų už tarptinklinio ryšio paslaugas dydžius. 

5.15.   Paslaugų kainos ir Pradinė Pagrindinės sutarties vertė dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojamos. 

 

 

6. Atsiskaitymo sąlygos 

6.1.    Už tinkamai ir faktiškai suteiktas Paslaugas ir Pagrindinės sutarties 1.1.7 punkte nurodytas paslaugas (jei taikoma) Užsakovas atsiskaito per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, 
gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju 
ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš 
trečiųjų šalių vėlavimą. 

6.2.    Už tiekėjo administruojamas trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas apmokama pagal faktinį naudojimąsi šiomis paslaugomis ir apmokant 
Užsakovo faktiškai patiriamas išlaidas. 

6.3.    Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti sąskaitą iki einamojo mėnesio 5 dienos. Jeigu Užsakovas iki einamojo mėnesio 5 dienos negauna sąskaitos už 
praėjusį kalendorinį mėnesį, jis privalo apie tai informuoti Tiekėją. Priešingu atveju yra laikoma, kad Užsakovas sąskaitą gavo ir privalo ją apmokėti. 
Tiekėjas turi teisę nustatyti kitą terminą sąskaitos pateikimui už užsienyje suteiktas Paslaugas. 

6.4.   Jei Tiekėjas vėluoja pateikti Užsakovui sąskaitą iki nustatyto termino, Užsakovas turi teisę pavėluotų dienų skaičiumi pratęsti nustatytą 
apmokėjimo terminą. 

6.5.    Užmokestis už naudojimąsi Paslaugomis užsienyje (tarptinklinio ryšio paslauga) gali būti įtrauktas į kito kalendorinio mėnesio sąskaitą. 

6.6.    Atsiskaitant už Paslaugas negali būti taikomi Pagrindinėje sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. 

6.7.    Atsiskaitymas už Paslaugas vykdomas eurais. 

6.8.  Visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai (įskaitant prekių priėmimo-perdavimo aktą, jei toks pasirašomas) yra teikiami naudojantis 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine 
sistema „E. sąskaita“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas. 

6.9.    Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 

6.9.1.  subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir 
Tiekėjo sudarymą. Subtiekimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė 
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje 
nustatytus reikalavimus; 

6.9.2.  subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą 
sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo 
pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Pagrindinės sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas 
ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subteikėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų; 

6.9.3. tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pagrindinę sutartį. Nepaisant nustatyto 
galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui Pagrindine sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui; 

6.9.4.  jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subteikėjo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą 
tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita. 

 

7. Atsakomybė 

7.1.   Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti 
Pagrindine sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies 
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

7.2.     Užsakovas ar Tiekėjas  neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų 
praradimo. 

7.3.    Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti 
sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki 
dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 

7.4.    Jei ne dėl Tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimui nustatyto termino pasibaigimo, 
Tiekėjas turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį bei reikalauti nuostolių atlyginimo. 

 

8. Force Majeure 

8.1.    Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, jei 
įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos. 

8.2.   Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo 
įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo 
įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.  

8.3.   Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pagrindinės sutarties 
įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę 
sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
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majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės 
sutarties vykdymo. 

 

9. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas 

9.1.    Šalys susitaria, kad visi Pagrindinės sutarties nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  

9.2.   Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, 
pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pagrindinės sutarties Šalių Pagrindinėje sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data. 

Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas 
perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

 

10. Pagrindinės sutarties pakeitimai 

10.1.   Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka: 

10.1.1. Pradinė Pagrindinės sutarties vertė ir Paslaugų kainos gali būti keičiamos Pagrindinės sutarties 5 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei 
10.1.3. punktu; 

10.1.2. kitais Pagrindinėje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka; 

10.1.3. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pagrindinėje sutartyje. 

10.2.  Visi Pagrindinės sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, išskyrus 5.11 punkte nurodytus atvejus. 

10.3.  Pagrindinės sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Pagrindinėje sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekėjus. Keičiančiojo ar naujai 
pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija turi būti pakankama Pagrindinės sutarties užduoties įvykdymui. Apie keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus 
subtiekėjus Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu nurodant subtiekėjo keitimo priežastis ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą. 

 

11. Pagrindinės sutarties galiojimas 

11.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo  ____________________ (datą nurodo Šalys Pagrindinės sutarties sudarymo metu (data turi būti ne ankstesnė 
kaip Pagrindinės sutarties pasirašymo bei ne vėlesnė kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos). 

11.2.   Pagrindinė sutartis galioja, kol UŽSAKOVAS išnaudoja Pagrindinės sutarties 5.1 punkte nurodytą Pradinę Pagrindinės sutarties vertę, bet ne ilgiau 
nei [UŽSAKOVO pasirinkta Pirkimo sutarties galiojimo trukmė mėnesiais] mėn. nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos. 

11.3.  Užsakovui Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu neišnaudojus Pagrindinės sutarties 5.1 punkte Pradinės Pagrindinės sutarties vertės,  
Pagrindinė sutartis abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniems kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiams kol bus pasiekta Pradinė 
Pagrindinės sutarties vertė. Bendra Pagrindinės sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant 
nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datos. 

11.4.   Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu. 

11.5.   Užsakovas gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais: 

11.5.1. dėl esminio Pagrindinės sutarties pažeidimo. Nutraukus Pagrindinę sutartį dėl Tiekėjo esminio šios sutarties pažeidimo, Užsakovas, 
vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Tiekėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą; 

11.5.2. Tiekėjui sumokėjus baudą, kuri lygi Abonentų skaičiaus ir Minimalaus mėnesinio prakalbamo mokesčio sandaugai.  
11.5.3. kai Tiekėjui iškeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla.  
11.6.   Tiekėjas gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais: 

11.6.1. dėl esminio Pagrindinės sutarties pažeidimo; 

11.6.2. Užsakovui sumokėjus baudą, kuri lygi Abonentų skaičiaus ir Minimalaus mėnesinio prakalbamo mokesčio sandaugai. 

11.7.  Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Pagrindinę 
sutartį, kaip tai numatyta Pagrindinės sutarties nuostatose. 

 

12. Baigiamosios nuostatos 

12.1.  Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinės sutarties forma be 
pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta Užsakovo ir Tiekėjo. 

12.2.   Pagrindinės sutarties priedas yra neatskiriama sudedamoji Pagrindinės sutarties dalis. 

12.3.   Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge. 

12.4.  Pagrindinė sutartis yra vieša. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pagrindinę 
sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais. 

12.5.   Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

UŽSAKOVAS 

 

 TIEKĖJAS 

 

[Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[Faks.] 

[El. paštas] 

 

 [Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[Faks.] 

[El. paštas] 

 

Atsakingas asmuo/asmenys: 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel.] 

 Atsakingas asmuo/asmenys: 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel. 
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Atstovaujantis asmuo 
 

Atstovaujantis asmuo 

Vardas, Pavardė:_____________________  Vardas, Pavardė:____________________________ 

Pareigos:_________________________  Pareigos:________________________________ 

Parašas:___________________________  Parašas:_____________________________ 

Data:_______________________  Data:_______________________________ 
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Pagrindinės sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas 

 

PASLAUGOS 

 

1. Užsakovo pasirinktos paslaugos: 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Preliminarus 
Užsakovo 
Abonentų 
skaičius 

Mato vienetas Preliminarus 
Paslaugų kiekis 

Paslaugos kaina 
(kaina už mato 
vienetą, Eur su  

PVM) 

[Nr.]  [Paslaugos grupės pavadinimas] 

[Nr.] [Paslaugos pavadinimas] [Užsakovo 
nurodytas 
preliminarus 
skaičius] 

[Abonentas, 
Min./vnt./Mb] 

[...] [Tiekėjo galutinė 
kaina Eur su PVM] 

 Pradinė Pagrindinės sutarties vertė, Eur su PVM  

 

 

 

Užsakovas  Tiekėjas 

[Pavadinimas] 

Atstovaujantis asmuo 

 [Pavadinimas] 

Atstovaujantis asmuo 

Vardas, Pavardė:____________________________________  Vardas, Pavardė:______________________________ 

Pareigos:_____________________________  Pareigos:____________________________________ 

Parašas:____________________________  Parašas:____________________________________ 

 

 

 

   

 

 


