TV PROGRAMŲ SIUNTIMO 53 KANALU PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARTIS
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Vilnius

201.... m. .......mėn......d.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras arba LRTC), atstovaujama
generalinio direktoriaus
__________________, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir
_______________________
(toliau
–
Užsakovas
arba
LRT),
atstovaujama
_______________________, veikiančio (-ios) pagal ___________, sudarė šią sutartį.

Sutartyje vartojamos sąvokos:
Skaitmeninė antžeminė televizija (toliau – ST) – programų transliavimas ir (ar) retransliavimas
antžemine skaitmenine televizijos stotimi.
Televizijos programos signalo glaudinimas (formavimas) - tai televizijos programos video ir
audio signalų glaudinimas MPEG algoritmu.
Skaitmeninio srauto tankinimas (multipleksavimas) – vieno ar kelių atskirų šaltinių signalų
šaltinių sukurtų duomenų srautų jungimas į vieną bendrą duomenų srautą, skirtą perduoti perdavimo
kanalu.
Siuntimo paslauga – Užsakovo televizijos programos(-ų) signalų glaudinimas (formavimas),
skaitmeninis srauto tankinimas (multipleksavimas), televizijos programos(-ų) srauto(-ų) siuntimas ir
paskirstymas.
Sutankintas skaitmeninis srautas – skaitmeninių duomenų srautas, kuriame skaitmeninio srauto
tankinimo būdu sujungti vieno ar kelių atskirų signalų šaltinių sukurti duomenų srautai.
ST siuntimo stotis - technikos kompleksas, kurį sudaro vienas skaitmeninės antžeminės
televizijos siųstuvas kartu su antenomis ir kitais techniniais įrenginiais, skirtais televizijos programoms
perduoti į galinius įrenginius.
Standartinė raiška (toliau - SD) – televizijos vaizdo raiška, kai vaizdą sudaro ne mažiau kaip 25
kadrai per sekundę, kurių kiekviename yra 576 intensyvumo eilutės, kurių kiekvienoje yra 720
intensyvumo vaizdo elementų.Televizijos programa - atskirų, savarankiškų savo turiniu, struktūra ir
transliavimo laiku, audiovizualinių kūrinių visuma.
Aukšta raiška (toliau – HD) – televizijos vaizdo raiška, kurios vaizdą sudaro ne mažiau kaip
25 kadrai per sekundę, kurių kiekviename yra ne mažiau kaip 720 intensyvumo eilučių, kurių
kiekvienoje yra ne mažiau kaip 1280 intensyvumo vaizdo elementų.
DVB-T TV programa arba TV programa – sutankinto skaitmeninio srauto dalis, naudojama
televizijos programos vaizdui, daugiakanaliam garsui (iki 2 kanalų), subtitrams, EPG, teletekstui bei
būtiniems duomenims, be kurių atitinkamos televizijos ir radijo programos priėmimas būtų
neįmanomas, perduoti.
Atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant šią Sutartį, žodžiai, Sutarties tekste pateikti
vienaskaitoje, turi daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai.
_______________________
(parašas)

_________________________
(parašas)
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Kitos sąvokos, naudojamos šioje sutartyje, suprantamos taip, kaip yra apibrėžta Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir
kituose Lietuvos Respublikos teisė aktuose.
	
  

1 straipsnis. Sutarties objektas
1.1.Siuntimo paslaugos teikimas Užsakovui skaitmeninės antžeminės ST siuntimo stotimi.
2 straipsnis. Šalių įsipareigojimai
2.1. Telecentras įsipareigoja:
2.1.1. atlikti televizijos programos signalo SD, ir, jei susitarta HD, glaudinimą;
2.1.2. paskirstyti signalą į 53 kanalo ST siuntimo stotį;
2.1.3. atlikti suglaudintų programų tankinimą 53 kanalo ST siuntimo stotyje;
2.1.4. užtikrinti stabilų, nenutrūkstamą ir kokybišką ST siuntimo stoties darbą bei kokybinių
parametrų atitikimą galiojančioms eksploatacinėms - techninėms normoms, reglamentuojamoms
standartais: LST EN 300 744, LST EN 300 468, LST EN 301 192;
2.1.5. įvykus Telecentro siuntimo įrenginių gedimams, kurie sąlygojo Užsakovo programų srauto
kokybės neatitikimą techninėms normoms ST siuntimo stotyje, nedelsiant imtis priemonių gedimų
pašalinimui ir informuoti Užsakovą tvarkoje (3 priedas) nurodytais kontaktais;
2.1.6. ne vėliau kaip 15 (penkiolika) dienų prieš kalendorinių metų pradžią, pateikti Užsakovui
siuntimo įrenginių metinį profilaktikos darbų grafiką;
2.1.7. užtikrinti, kad ST siuntimo stoties įrenginiai atitiktų kokybės parametrus, nurodytus šios
sutarties 2 priede;
2.1.8. šalinti siuntimo paslaugos gedimus per šios sutarties 3 priede numatytus terminus;
2.1.9. atsiradus būtinumui, atlikti neatidėliotinus televizijos stočių einamojo remonto ar
modernizavimo darbus, kurie nenumatyti metiniame profilaktinių darbų grafike. Telecentras šioje
sutarties 4 Priede Užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja apie tai Užsakovą ne vėliau
kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.
2.2. Užsakovas įsipareigoja:
2.2.1. Pateikti Telecentrui televizijos programos signalą SDI formatu į Telecentro įrangą, esančią
Vilniaus TV bokšte (adresu Sausio 13-osios g. 10, Vilnius). Užtikrinti šio signalo kokybinių rodiklių
atitikimą galiojančioms eksploatacinėms – techninėms normoms, reglamentuojamoms standartu
SMPTE 259M;
2.2.2. laiku apmokėti Telecentro pateiktą sąskaitą pagal sutarties 4 straipsnį už suteiktas
paslaugas;
2.2.3. pastebėjus Telecentro siuntimo įrangos darbo kokybės neatitikimus, nedelsiant informuoti
Telecentrą telefonais 8 5 2040471 arba 8 5 2402446 ir ne vėliau kaip sekančią darbo dieną pranešti
apie tai Telecentrui el.paštu skc@telecentras.lt;
2.2.4. naudotis siuntimo paslauga nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų,
laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei viešos tvarkos reikalavimų;
_______________________
(parašas)

_________________________
(parašas)
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2.2.5. Užtikrinti TV programos signalo, paduodamo į 53 kanalo ST siuntimo stotį SDI/ASI
formate/sąsaja, kokybinių rodikių atitikimą galiojančioms eksploatacinėms - techninėms normoms,
reglamentuojamoms ES standartais, standartu SMPTE 259M.

3 straipsnis. Paslaugos teikimas
3.1. Telecentro teikiamos siuntimo paslaugos kokybiniai parametrai nustatyti šios sutarties 2
priede. Užsakovas turi teisę reikalauti šių parametrų užtikrinimo;
3.2. Šalys gali papildomai derėtis dėl didesnio skaičiaus siųstuvų įdiegimo, nei nurodyta 1
sutarties priede už papildomą kainą.
3.3. Šalys susitaria, kad Paslaugos teikimo apimtys negali būti mažinamos.
3.4. Telecentras ST siuntimo stočių skaičių gali padidinti tik Užsakovui mokant papildomą kainą.
Tokiu atveju atitinkamai keičiamas sutarties 1 priedas.

4 straipsnis. Atsiskaitymų tvarka ir sąlygos
4.1. Užsakovas už siuntimo paslaugos teikimą televizijos stotimi apmoka kainomis, pateiktomis
šios sutarties 1 priede. Mokestis už paslaugos teikimą pradedamas skaičiuoti už kiekvieną praeitą
mėnesį suteiktas paslaugas.
4.2. Užsakovas apmoka Telecentro pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą iki einamojo mėnesio 25
dienos pagal debetinę sutartį su Banku. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo šios sutarties sudarymo,
privalo pateikti Telecentrui Debetinės sutarties su Banku tinkamai patvirtintą kopiją. Šio punkto
nesilaikymas yra esminis sutarties pažeidimas.
4.3. Einamasis atsiskaitymas atliekamas kas mėnesį pagal Telecentro pateiktą Bankui PVM
sąskaitą - faktūrą, kurioje nurodoma suma už praeitą mėnesį suteiktas siuntimo paslaugas. Telecentras
PVM sąskaitą - faktūrą Užsakovui į Užsakovo nurodytą Banką išsiunčia (pateikia) Užsakovo šioje
sutartyje nurodytu Banko adresu ir ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 ( dešimtos) dienos
įskaitytinai. Telecentrui neišsiuntus (nepateikus) PVM sąskaitos - faktūros iki einamojo mėnesio 10
(dešimt) dienos įskaitytinai, Užsakovas turi teisę pavėlinti apmokėjimą tiek dienų, kiek Telecentras
vėluoja išsiųsti (pateikti) PVM sąskaitą - faktūrą. Telecentras įsipareigoja pateikti PVM sąskaitą faktūra elektroniniu paštu arba registruotu laišku šiuo Užsakovo nurodytu Banko adresu: .............
4.4. Laiku neapmokėjęs PVM sąskaitos - faktūros, Užsakovas moka 0,05 procento dydžio
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos įsiskolintos sumos.
4.5. Nepaisant to, kaip bus nurodyta Užsakovo, visi Užsakovo mokėjimai pagal šią sutartį bus
paskirstomi tokia tvarka: Telecentras pirmiausia Užsakovo mokėjimą skiria atlyginti turėtoms
išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, vėliau – sumokėti
netesyboms/palūkanoms, dar vėliau – pagrindinei prievolei įvykdyti.

_______________________
(parašas)

_________________________
(parašas)

5

5 straipsnis. Sankcijos už sutarties įsipareigojimų nevykdymą ir atsakomybė
5.1. Užsakovui neapmokėjus Telecentro pateiktos PVM sąskaitos - faktūros 4 straipsnyje
nurodytais terminais ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Telecentras gali sustabdyti TV
programos (-ų) siuntimo paslaugos teikimą. Apie šiame punkte nurodytų sankcijų taikymą Telecentras
praneša Užsakovui raštu prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Siuntimo paslauga vėl pradedama teikti
sekančią dieną po to, kai Užsakovas likviduoja įsiskolinimą.
5.2. Jei Užsakovas sumažina paslaugų teikimo apimtis pagal šią Sutartį, jis privalo sumokėti
Telecentrui baudą, lygią sumažėjusios paslaugų apimties likusių mėnesių sumai iki Sutarties galiojimo
pabaigos. Ši bauda šalių laikoma minimaliais Telecentro nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti.
5.3. Šalys susitaria, kad Sutartyje paminėtų baudų dydžiai yra laikomi minimalia neginčijama
Telecentro patirtų nuostolių suma, kurią Užsakovas turi kompensuoti Telecentrui dėl šioje Sutartyje
aptartų Sutarties nuostatų nesilaikymo (pažeidimo). Sutartyje paminėtas baudas Užsakovas
įsipareigoja sumokėti Telecentrui per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo reikalavimo iš Telecentro
gavimo dienos.
5.4. Šalys pareiškia, kad Sutartyje nustatytos baudos ir (ar) kitos netesybos yra laikomos
teisingomis, sąžiningomis, protingomis bei proporcingomis ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos,
nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta.
5.5. Telecentras neatsako už siuntimo paslaugos teikimo paslaugos sutrikimus, jeigu tai įvyko
dėl Užsakovo kaltės, arba dėl Užsakovo įrangos gedimo, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės.
5.6. Užsakovas įsipareigoja apmokėti visas Telecentro ar reikalavimus į Užsakovo skolą
perėmusios trečiosios šalies išlaidas susijusias su Užsakovo skolos išieškojimu. Šis Sutarties punktas
taikomas tokiu atveju, jei Telecentras perduoda Užsakovo skolą skolų išieškojimo įmonei ar
apsidraudžia nuo Užsakovo nemokumo, ar kitaip perleidžia Užsakovo skolą tretiesiems asmenims.
Užsakovas neatlygina Telecentro išlaidų, susijusių su Telecentro draudimo įmokų mokėjimu.
5.7. Dėl nekokybiškai suteiktos paslaugos Užsakovas turi teisę pareikšti Telecentrui pretenziją
raštu per 10 darbo dienų, į kurią Telecentras įsipareigoja atsakyti per 1 (vieną) mėnesį nuo jos gavimo.
Už nekokybišką siuntimo paslaugos teikimą Telecentras Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui
baudą, kuri apskaičiuojama taip:
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!
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!
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Čia B – baudos dydis, N – pagal sutartį dirbančių siųstuvų skaičius, n – netinkamai dirbančių siųstuvų
skaičius, t – netinkamo darbo laikas valandomis , T – visas (sutartinis) paslaugos tiekimo laikas per
mėnesį valandomis, P sutartinė paslaugos tiekimo kaina mėnesiui. Baudos sumokėjimas vykdomas
Telecentrui suteikiant nuolaidą Užsakovui pagal aukščiau nurodytą formulę mažinant Užsakovui
pateiktą PVM sąskaitą –faktūrą.
5.8. Jeigu Užsakovas ne dėl Telecentro kaltės nutrauks Sutartį anksčiau termino ar Telecentras
nutrauks sutartį anksčiau termino dėl Užsakovo esminio sutarties pažeidimo, tai šiuo atveju Užsakovas,
įsipareigoja sumokėti baudą, lygią sutarties vienerių metų kainai, pagal 1 priedą.
5.9. Tuo atveju, jei Užsakovas pats atsisako licencijos savo valia, jis privalo sumokėti Telecentrui
baudą, lygią vienerių metų TV programos siuntimo kainai, pagal 1 priedą.
5.10. Telecentras neatlygina Užsakovo nuostolių dėl negautų pajamų, verslo ar jo dalies
praradimo, gero vardo ar reputacijos netekimo ir kitų netiesioginių nuostolių.

_______________________
(parašas)

_________________________
(parašas)
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5.11. Telecentras turi teisę pareikalauti iš Užsakovo pateikti Telecentro nurodytą sutarties
įvykdymo užtikrinimo priemonę (avansu apmokėjimą už paslaugą ir kitas Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatytas prievolės įvykdymo užtikrinimo priemones).
5.12. Šalys neatlygina viena kitai bet kokių, neaptartų šioje Sutartyje nuostolių ar žalos.

6. straipsnis. Papildomos sąlygos
6.1. Telecentras atlieka Užsakovo ST siuntimo stoties techninę profilaktiką pagal metinį
profilaktinių darbų grafiką. Profilaktinių darbų pradžia, pabaiga bei trukmė nurodoma grafike, kuris
pateikiamas Užsakovui pagal šios sutarties 2.1.6 punktą.
6.2. Telecentras neatsako už televizijos programų turinį, video ir audio medžiagos techninę
kokybę, Užsakovo padarytus Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus, autorinių teisių bei
Užsakovo veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų pažeidimus.
6.3. Užsakovas visiškai atsako už bet kokios informacijos, kurią ji siunčia ST siuntimo stotimi,
turinį.

7. straipsnis. Force majeure
7.1. Jeigu netikėtas įvykis, nepriklausantis nė nuo vienos iš šalių valios, pvz: stichinė nelaimė,
žaibas, gaisras, bei kiti įvykiai, kurie įvyksta po sutarties pasirašymo ir trukdo arba neleidžia laiku
vykdyti sutarties prievoles, tai įvykio paliesta šalis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
netikėto įvykio atsiradimo pradžios apie tai turi raštu pranešti kitai šaliai. Iškilusius sunkumus abi
šalys sprendžia derybų būdu.
7.2. Šalims susitarus, šalių įsipareigojimų vykdymo terminai, atsiradus netikėtam įvykiui, gali
būti nukelti. Jeigu netikėtas įvykis tęsiasi ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir šalys
nesutaria dėl įsipareigojimų vykdymo terminų nukėlimo, tai bet kuri šalis turi teisę vienašališkai
nutraukti sutartį, pranešdama apie tai raštu kitai šaliai prieš dešimt kalendorinių dienų, nereikalaudama
iš kitos šalies atlyginti nuostolius ir (ar) sumokėti sutartyje numatytas netesybas.

8 straipsnis. Sutarties galiojimo, sustabdymo ir nutraukimo sąlygos
8.1. Sutartis įsigalioja šalių pasirašymo dieną ir galioja iki........................................................ d.
8.2. Telecentras gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nesavalaikio sąskaitos apmokėjimo
Telecentras sustabdė siuntimo paslaugos teikimą ST siuntimo stotimi (5.1 punktas) ilgiau kaip 30
kalendorinių dienų ir per šį terminą Užsakovas pilnai nelikvidavo įsiskolinimo.
8.3. Ši sutartis netenka galios, jei Lietuvos radijo ir televizijos komisija panaikina Užsakovui
licenciją transliuoti TV programą, tokiu atveju šioje sutartyje numatytos sankcijos Užsakovui
_______________________
(parašas)

_________________________
(parašas)
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netaikomos. Tuo atveju, jei Užsakovas pats atsisako licencijos savo valia, jis privalo sumokėti
Telecentrui baudą, lygią vienerių metų TV programos siuntimo kainai.
8.4. Šalys gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjus kitą šalį prieš 90 dienų iki sutarties
nutraukimo ir sumokant vienerių metų Sutarties kainą.
8.5. Vienai iš šalių iškėlus bankroto ar restruktūrizavimo bylą, priėmus nutarimą vykdyti
bankroto procedūras ar įgijus likviduojamos bendrovės statusą (apie tai ji turi pranešti antrajai šaliai
nedelsiant), antroji šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai raštu pranešdama pirmajai šaliai
prieš 5 (penkias) darbo dienas, netaikant sankcijų.
8.6. Pasikeitus Užsakovo juridiniam statusui, išskyrus šios sutarties 8.5. punkte nurodytas
sąlygas, Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo informuoti apie tai Telecentrą.
8.7. Be kitos šalies raštiško sutikimo nei viena iš šalių negali perduoti savo teisių ar
įsipareigojimų, atsiradus vykdant šią sutartį, trečiajai šaliai, išskyrus atvejį, kai Telecentras perleidžia
Užsakovo skolą trečiajai šaliai
8.8. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo šioje sutartyje numatytų mokėjimų, įskaitant
netesybų mkėjimą.
8.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai
šaliai.
8.10. Šalys privalo viena kitą informuoti apie elektroninio pašto adreso (-ų) ir (ar) buveinių
adresų pasikeitimus per 3 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo.
8.11. Užsakovas negali atsisakyti Sutarties 1 priede nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis
pakeisti nustatytų kainų, jei to reikalauja Telecentras, tačiau Užsakovas įgyja teisę vienašališkai
nutraukti sutartį prieš įsigaliojant pateiktų kainų dydžiui, raštu pranešdamas prieš 1 (vieną) mėnesį ir
sumokėdamas vienerių metų sutarties siuntimo paslaugos kainos baudą.
9 straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka
9.1. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos dėl sutarties įsipareigojimų vykdymo,
būtų sprendžiami derybų keliu tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu.
9.2. Tuo atveju, kai ginčų dėl sutarties vykdymo ir nutraukimo negalima išspręsti derybų keliu
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

10. Konfidenciali informacija
10.1. Konfidenciali informacija reiškia informaciją, susijusią su šia Sutartimi, įskaitant
Sutarties turinį, kurią viena Šalis ar jos vardu veikdamas kitas asmuo bet kokiu būdu pateikė kitai Šaliai
nepriklausomai nuo to, kada ta informacija buvo pateikta.
10.2. Konfidencialią informaciją gavusi Šalis privalo ją naudoti tik vykdydama Sutartį ir
užtikrinti, kad gauta Konfidenciali informacija nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų
informaciją perdavusiai Šaliai. Šalis gautą iš kitos šalies konfidencialią informaciją privalo saugoti.
Šalys gali sudaryti atskirą rašytinį susitarimą dėl konfidencialios informacijos saugojimo.
10.3. Konfidenciali informacija negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio
rašytinio tą informaciją perdavusios Šalies sutikimo. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomiems informacijos atskleidimo atvejams, taip pat, kai
_______________________
(parašas)

_________________________
(parašas)
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konfidenciali informacija turi būti atskleista tam, kad tinkamai suteikti Paslaugas, kai konfidenciali
informacija atskleidžiama Šalies konsultantams ir patarėjams, įskaitant teisės konsultantus. Tiek teisėto
ar neteisėto konfidencialios informacijos atskleidimo atveju Šalis įsipareigoja nedelsiant informuoti
kitą Šalį. Pažeidusi šio straipsnio nuostatas Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai 100 000 EUR dydžio
baudą.
10.4. Šios Sutarties 10.1 -10.3 punktų nuostatos galioja visą Sutarties terminą ir 10 metų po
sutarties nutraukimo.
10.4. Sutarties 10.1-10.3. punktų pažeidimas yra šalių laikomas esminiu sutarties pažeidimu.
11 straipsnis. Sutarties priedai ir egzemplioriai
11.1. Prie sutarties galioja šie priedai, kurie yra neatskiriamos sutarties dalys:
1 priedas. Siuntimo paslaugos kainos.
2 priedas. Teikiamos siuntimo paslaugos kokybės parametrai.
3 priedas. Gedimų šalinimo tvarka.
4 priedas. Šalių telefonai ir kontaktinė informacija.
11.2. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę reikšmę turinčiais egzemplioriais,
po vieną egzempliorių šalims.
12 straipsnis. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai
12.1. Telecentras -

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Sausio 13-osios 10, 04347 Vilnius
Duomenys apie AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą saugomi ir
kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre
PVM mokėtojo kodas LT205052113
a.s. LT167044060001116280 AB SEB banke
įmonės kodas 120505210

12.2. Užsakovas –

Telecentras
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro
generalinis direktorius

_______________________
(parašas)

Užsakovas

_________________________
(parašas)
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1 priedas (prie sutarties Nr._______, pasirašytos 201___)

SIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS 53 KANALUI
Eil.
Nr.
1.

Vietovė TV siųstuvo galia
kW
Vilnius 1,5

Kanalas DVB-T 1 TV SD programai Siuntimo paslaugos
kaina, Lt/val.* be PVM
53
5,26**
6,27***
*Pastaba. HD 1 TV programos kainai taikomas koeficientas 3.
**Pastaba. Kai TV programos neglaudinamos.
***Pastaba. Kai TV programos suglaudinamos MPEG – 4 formatu.
1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai sumažinus/padidinus leidime naudoti radijo
dažnius (kanalus) ST siuntimo stoties techninius parametrus (moduliacijos tipą, kanalus, galias,
spinduliavimo kryptingumus), šiame priede pateiktos kainos gali būti peržiūrimos.
2. Kainos pateiktos be PVM. Prie šių kainų bus pridėtas PVM pagal Lietuvos Respublikos įstatymų
numatytą tarifą.
3. Kainos keičiamos Telecentro iniciatyva (vienašališkai) ne dažniau nei vieną kartą per metus, esant
bent vienai iš šių aplinkybių, pranešdamas Užsakovui prieš 2 (du) mėnesius iki tokių kainų
įsigaliojimo:
- dėl elektros energijos kainų padidėjimo;
- padidėjus eksploatacinių išlaidų kainoms (šiluminės energijos, ryšių paslaugų, transporto
išlaidų, kuro);
- padidėjus nekilnojamo turto mokesčiui;
- padidėjus žemės nuomos mokesčiams;
- dėl rinkos sąlygų pokyčio;
- esant LR Ryšių reguliavimo tarnybos įpareigojimui pakeisti siuntimo paslaugos kainas.
4. Už siuntimo paslaugą techninėmis priemonėmis, esančiomis Vilniaus TV bokšte, tarifas didinamas
15 procentų.
5. Už kontrolinės lentelės signalo siuntimą apmokama kaip už televizijos programos siuntimą.
6. NUOLAIDOS: 10 procentų nuolaida klientui, siunčiančiam ne mažiau kaip 9 TV programas
skaitmeninės televizijos DVB-T siųstuvu.
Telecentras
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro
generalinis direktorius

_______________________
(parašas)

Užsakovas

_________________________
(parašas)
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2 priedas (prie sutarties Nr._______, pasirašytos 201____)

TEIKIAMOS SIUNTIMO PASLAUGOS KOKYBINIAI PARAMETRAI
Eil.
Eil.
Nr.
Nr.
1.

2.
3.
4.

1. Bendroji dalis:
Bendrosios siuntimo paslaugų charakteristikos
Parametras
Reikšmė
Siuntimo paslaugos kokybė atitinka ITU rekomendacijas (ITU-R BT.500, ITU-R BT.1439) ir ETSI
standartus, Telecentro „Radijo ir televizijos siuntimo priemonių techninio eksploatavimo taisykles"
Kanalas (dažnis) - priklausomai nuo Ryšių reguliavimo tarnybos išduoto leidimo sąlygų
Siųstuvo galingumas - priklausomai nuo Ryšių reguliavimo tarnybos išduoto leidimo sąlygų
Antenos talpinimo aukštis - priklausomai nuo Ryšių reguliavimo tarnybos išduoto leidimo sąlygų

2. Telecentras užtikrina šiuos siuntimo paslaugos kokybės parametrus:
Eil. Parametras
Reikšmė
Nr.
1. Maksimali trukmė iki siuntimo
6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos
paslaugos teikimo pradžios
2. Planiniai profilaktiniai siuntimo
2 kartus metuose (iki 8 val./kartas)
paslaugos sustabdymai
3.
Siuntimo paslaugos atstatymas,
Pradedama šalinti nedelsiant
nutrūkus siuntimo paslaugos
teikimui ar pablogėjus siuntimo
paslaugos kokybei.

3. DVB-T siuntimo stoties paslaugos kokybiniai rodikliai (parametrai, matuojami siųstuvo kontrolinio
išėjimo taške) :
2.1. MER ≥ 32 dB
2.2. BER dydžiai užtikrinantys QEF (Quasi Error Free) priėmimą (1 klaida per 1 valandą imtuvo
išėjime):
a) BER prieš Viterbi dekodavimą <1.0e-3
b) BER prieš Reed Solomon dekodavimą <2.0e-4
c) BER po Reed Solomon dekodavimo <1.0e-8
4. DVB-T siųstuvo išspinduliuojama galia gali būti koreguojama siekiant optimaliai išnaudoti
sinchroninio dažnio ST siuntimo stoties (SFN) galimybes ir užtikrinti maksimalų padengimą.
5. Telecentras turi teisę, esant avarinėms situacijoms dirbti sumažinta ST siuntimo stočių galia arba rezervinėmis
stotimis.
4. Telecentras turi teisę vienašališkai pakeisti šiame priede nustatytus techninius parametrus, jei Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ar kita kompetentinga valstybės institucija įpareigoja juos pakeisti.

Telecentras
_______________________
(parašas)

Užsakovas
_________________________
(parašas)
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3 priedas (prie sutarties Nr._______,

pasirašytos 201____)

ŠALIŲ TELEFONAI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
1. Šalių adresai
Telecentras
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Sausio 13-osios g. 10
04347 Vilnius
Tel.: (8-5) 20 40 300, (8-5) 25 25 300,
Faks.: (8-5) 20 40 325, (8-5) 25 25 325

Užsakovas

2. Su sutartimi susiję klausimai
Sutarties taikymas, pakeitimai, papildymai ir kiti su sutartimi susiję klausimai
Telecentras
Tel: (8-5) 20 40 331

Užsakovas

Faks.: (8-5) 20 40 325
El.p. z.juodikiene@telecentras.lt

3. Sąskaitų pateikimas ir atsiskaitymai
Telecentras
Tel: (8-5) 20 40 329
Faks.: (8-5) 20 40 325

Užsakovas

4. Techniniai klausimai
Telecentras
Tel: (8-5) 20 40 342
Faks.: (8-5) 20 40 325
El.p.a.salkaukas@telecentras.lt

Užsakovas

5. Techninė operatyvi pagalba
Telecentras

Užsakovas

SKC
Tel.: (8-5) 2040471 (visą parą); 2402446 (visą
parą)
Faks.: (8-5) 2040370
El.paštas: skc@telecentras.lt
Telecentras
_______________________
(parašas)

Užsakovas
_________________________
(parašas)
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_______________________
(parašas)

_________________________
(parašas)

