
PRELIMINARIOJI SUTARTIS DĖL JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO 

3 PRIEDAS 

UŽSAKYMO SUTARTIS NR. [...] 

(SPECIALIOSIOS SĄLYGOS) 

[data], Vilnius 

 

[Užsakovo pavadinimas],  

atstovaujama(s) __________________________________________________________________________________________  

      (vardas, pavardė ir pareigos) 

(toliau vadinimas – UŽSAKOVU), ir  

 

[TIEKĖJO pavadinimas],  

atstovaujama(s) __________________________________________________________________________________________ 

      (vardas, pavardė ir pareigos) 

(toliau vadinamas - TIEKĖJU),  

 

toliau kartu vadinami Šalimis, 

 

sudarome šią ilgalaikio judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi): 

 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Šia Sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja visą Sutarties galiojimo terminą teikti 3 str. nurodytas Paslaugas UŽSAKOVUI, o UŽSAKOVAS 
įsipareigoja sumokėti už jas nustatytą kainą šioje Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka. 

2. Sutarties vykdymą reglamentuojantys dokumentai 

2.1. Šalys susitaria, kad ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Užsakymo sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir individualiai žemiau aptartomis 
nuostatomis. 

3. Šalių teisės ir pareigos 

3.1. Šia Sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja UŽSAKOVUI teikti Paslaugas šiomis sąlygomis: 

Eil. 
Nr. Paslaugos pavadinimas Mato 

vienetas 

Mato vieneto įkainis 
(ne daugiau kaip) Lt 
be PVM 

[Nr.] [Užsakovo nurodytos Paslaugos grupės pavadinimas] 

[Nr.] [Užsakovo nurodytos Paslaugos pavadinimas] [Min./vnt.] 
[TIEKĖJO galutinė kaina 
Lt be PVM] 

 

3.2.  Minimalus mėnesinis prakalbamas mokestis vienam Abonentui [UŽSAKOVO pasirinktas mokestis litais]. 

3.3. UŽSAKOVO Abonentų skaičius [UŽSAKOVO nurodytas skaičius]. Sutarties galiojimo laikotarpiu UŽSAKOVAS turi teisę keisti Abonentų 
skaičių. 

3.4. UŽSAKOVAS, šios Sutarties pagrindu turi teisę užsisakyti ir naudotis 3.1. p. nenurodytomis papildomomis TIEKĖJO teikiamomis paslaugomis 
už TIEKĖJO nustatytą kainą. 

3.5. UŽSAKOVAS, šios Sutarties pagrindu turi teisę iš TIEKĖJO įsigyti telekomunikacinę įrangą už TIEKĖJO nustatytą kainą. Sutarties galiojimo 
laikotarpiu UŽSAKOVO įsigyjamos telekomunikacinės įrangos bendra vertė negali viršyti [nurodomas skaičius gautas padauginus Abonentų 
skaičių iš Minimalaus mėnesinio prakalbamo mokesčio vienam Abonentui, nurodyto 3.2. p.] litų. 

3.6. Šios Sutarties pagrindu UŽSAKOVUI teikiamos Paslaugos ar papildomos paslaugos (nenumatytos 3.1. p.) kaina bei nustatytas mokestis, ar 
telekomunikacinės įrangos kaina negali būti didesni nei didžiausia TIEKĖJO nustatyta ir viešai skelbiama atitinkama kaina fiziniams asmenims 
užsakymo momentu. 

4. Atsiskaitymo Sąlygos 

4.1. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už praėjusį mėnesį TIEKĖJO suteiktas Paslaugas į TIEKĖJO nurodytą banko sąskaitą iki einamojo mėnesio 
[Užsakyme nurodyta data] dienos. 

4.2. TIEKĖJAS privalo UŽSAKOVUI pateikti sąskaitą-faktūrą iki einamojo mėnesio 5 dienos. TIEKĖJAS turi teisę nustatyti kitą terminą sąskaitos–
faktūros pateikimui už užsienyje suteiktas paslaugas. 
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5. Šalių patvirtinimai ir pareiškimai 

5.1. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad yra susipažinę su Užsakymo sutarties Bendrosiomis sąlygomis (Preliminariosios sutarties 2 priedas). 

5.2. Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje nurodyti įsipareigojimai bus vykdomi vadovaujantis tiek šios Sutarties, tiek Užsakymo sutarties Bendrųjų 
sąlygų nuostatomis. 

5.3. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad savo atskirais susitarimais nepakeis Užsakymo sutarties Bendrųjų sąlygų ir šioje Sutartyje individualiai 
nurodytų sąlygų (Specialiųjų sąlygų). 

6. Baigiamosios nuostatos 

6.1. Užsakymo sutarties Bendrosios sąlygos yra laikomos neatskiriama šios Sutarties dalimi. 

6.2. Šioje Sutartyje individualiai neaptartos sąvokos turi Bendrosiose sąlygose nurodytą reikšmę. 

6.3. Šalių santykiams, kurių nereglamentuoja ši Sutartis ir jos sudedamosios dalys, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

6.4. Ši Sutartis yra elektroniniu būdu suformuota Katalogo sistemos remiantis standartine Užsakymo sutarties (Specialiųjų sąlygų) forma be 
pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo nurodyta UŽSAKOVO pateiktame Užsakyme ir TIEKĖJO pateiktame pasiūlyme. 

6.5. Ši Sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Katalogo sistemos. 

6.6. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja [terminas nurodytas Užsakyme]. 

6.7. 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.] 

[Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

 [Tel.] 

[Faks.] 

Kontaktinis asmuo: 

[vardas, pavardė, pareigos] 

 

Kontaktinis asmuo:  

[vardas, pavardė, pareigos] 

 

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo  

Vardas, Pavardė: Vardas, pavardė: 

Pareigos: Pareigos: 

Parašas: Parašas: 

Data: Data: 

 

 

 


