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[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, 
 
vadovaudamiesi 2010-09-17 preliminariosios sutarties dėl judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo per CPO (pirkimo Nr. 89574) nuostatomis, sudarome 
šią judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi): 
 

1. Sutarties dalykas  

1.1. Šia Sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja visą Sutarties galiojimo terminą teikti Sutarties priede Nr. 1 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. Minimalus mėnesinis prakalbamas mokestis vienam Abonentui [UŽSAKOVO pasirinktas mokestis litais].  
3.2. UŽSAKOVO Abonentų skaičius [UŽSAKOVO nurodytas skaičius].  
3.3. TIEKĖJO pagalbos Abonentams tarnybos nemokami telefono ryšio numeriai: +37060234567. 
3.4. Paslaugų techninės priežiūros laikas – periodas, kuomet TIEKĖJAS neteikia Paslaugų arba teikia Paslaugas ribota apimtimi ryšio tinklo 
profilaktikos ar remonto darbų laikotarpiu, nepažeidžiant šios Sutarties 3.5 punkto nuostatų dėl paslaugos pateikiamumo, ir ne didesne apimtimi, negu 
reikalinga tokiems darbams atlikti. TIEKĖJAS įsipareigoja vykdyti tinklo profilaktikos ar remonto darbus mažiausiomis tinklo apkrovos valandomis. 
3.5. Paslaugų pateikiamumas - 96,5%. 
3.6. UŽSAKOVAS įsipareigoja pagal šią Sutartį teikiamų Paslaugų gavimui TIEKĖJO tinkle naudoti tik techniškai tvarkingą ir Lietuvos Respublikoje 
galiojančius reikalavimus atitinkančią paslaugų gavimo įrangą (įskaitant telekomunikacijų galinius įrenginius), laikytis įrangos naudojimo instrukcijų bei 
kitų reikalavimų, neatlikti veiksmų, kurie sukeltų pavojų ar darytų žalą TIEKĖJO tinklui, SIM kortelei ar įrangai, įrangą naudoti tik šioje Sutartyje 
numatytiems tikslams, sąžiningai ir protingai naudotis Paslaugomis nepažeidžiant TIEKĖJO ir (ar) trečiųjų asmenų teisėtų interesų bei atsakyti už visus 
dėl šios pareigos pažeidimo atsiradusius nuostolius. 
3.7. UŽSAKOVAS įsipareigoja nedelsiant informuoti TIEKĖJĄ apie SIM kortelės praradimą, netekimą ar sugadinimą, įskaitant, bet neapsiribojant, 
tuos atvejus, kai SIM kortelė  buvo prarasta dėl vagystės, ir panašiais atvejais 117, +37068400117. Apie šiuos faktus UŽSAKOVAS privalo žodžiu 
pranešti TIEKĖJO klientų aptarnavimo skyriui Sutartyje nurodytais telefono numeriais. Paslaugų teikimas sustabdomas per 1 valandą nuo UŽSAKOVO 
žodinio pranešimo gavimo. Iki TIEKĖJO informavimo UŽSAKOVAS atsako už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su aukščiau minėtomis 
aplinkybėmis (pavyzdžiui, kai prarasta SIM kortele pasinaudoja tretysis asmuo ir pan). Jei UŽSAKOVAS praranda naudojamą galinį įrenginį ir 
pageidauja apriboti tolimesnį tokio įrenginio naudojimą, blokuojant įrenginio IMEI kodą, UŽSAKOVAS turi pateikti rašytinį prašymą, prie kurio 
pridedamos galinio įrenginio įsigijimą patvirtinančio dokumento ir prašymą teikiantį asmenį identifikuojančio dokumento kopijos. UŽSAKOVO prašymas 
blokuoti IMEi kodą įvykdomas per vieną darbo dieną nuo tokio prašymo gavimo dienos. 
3.8. TIEKĖJAS turi teisę nustatyti UŽSAKOVUI teikiamų Paslaugų kredito limitą bei keisti jo dydį Sutartyje numatytais pagrindais, apie pakeitimus 
įspėjant UŽSAKOVĄ SMS žinute ar kitu būdu. UŽSAKOVAS patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad jam taikomas Paslaugų kredito limitas 
Sutartyje nustatyta tvarka gali būti didinimas atsižvelgiant į bendrą pagal šią Sutartį UŽSAKOVO naudojamų telefono numerių skaičių, vartojimo 
ypatumus ir kitas pagrįstas priežastis. UŽSAKOVAS patvirtina, jog yra informuotas apie savo teisę kiekvienu atskiru atveju, kai UŽSAKOVUI teikiamas 
pasiūlymas dėl kredito limito didinimo, nesutikti su kredito limito didinimu, pranešant apie tai TIEKĖJUI raštu, telefonu arba kitais galimais būdais. 
TIEKĖJAS turi teisę sumažinti Paslaugų kredito limitą arba pareikalauti iš Kliento išankstinio užmokesčio už Paslaugas, jei Klientas yra įsiskolinęs Tele2 
už Paslaugas pagal šią Sutartį. 

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. 

5. Šalių patvirtinimai ir pareiškimai 

5.1. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad yra susipažinę su Užsakymo sutarties Bendrosiomis sąlygomis (Preliminariosios sutarties 3 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). 
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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 centrinės perkančiosios organizacijos Kataloge CPO.lt™ 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 Kataloge CPO.lt™. 
6.6. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja [terminas nurodytas Užsakyme] mėn. Jei UŽSAKOVAS per 5 
(penkias) darbo dienas nuo TIEKĖJO pasirašytos sutarties gavimo dienos sutarties nepasirašo ir TIEKĖJUI negrąžina vieno egzemplioriaus TIEKĖJAS 
įgyja teisę atsisakyti Užsakymo sutarties vykdymo, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pateikimo termino pabaigos raštu informavęs apie tai 
UŽSAKOVĄ ir CPO. 
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.] 
[El. paštas] 
 

 [Pavadinimas, adresas, 
kodas ir PVM mokėtojo kodas] 
[A/S sąskaitos Nr.] 
[Banko pavadinimas] 
[Tel.] 
[Faks.] 
[El. paštas] 
 

Kontaktinis asmuo: 
[vardas, pavardė, pareigos] 
 

 Kontaktinis asmuo: 
[vardas, pavardė, pareigos] 
 

Atstovaujantis asmuo  Atstovaujantis asmuo 
Vardas, Pavardė:  Vardas, Pavardė: 
Pareigos:  Pareigos: 
Parašas:  Parašas: 
Data:  Data: 

 
 



 
 

 3

 
 

Priedas Nr. 1 
 

Eil. 
Nr. Paslaugos pavadinimas Mato 

vienetas 
Mato vieneto maksimalus 
įkainis Lt be PVM 

[Nr.] [Užsakovo nurodytos Paslaugos grupės pavadinimas] 

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

 


