SUTARTIS DĖL CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS ADMINISTRAVIMO Nr.(7.2)1F2014 m. spalio 17 d.
Vilnius
1. Sutarties šalys:
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), atstovaujama l. e.
direktoriaus pareigas Romualdas Leonavičius, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos nuostatus, ir Viešoji įstaiga „Numerio perkėlimas“, atstovaujama Jolitos
Kurtinaitienės, veikiančios pagal šios bendrovės įstatus, toliau šioje sutartyje vadinama
Administratoriumi, sudarė šią sutartį:
2. Sutarties dalykas:
2.1. Paslaugų, nurodytų Viešo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių
sąlygų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1V-817 „Dėl Viešo
konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių sąlygų patvirtinimo“, (toliau – Konkurso
sąlygos) 3.5 papunktyje (toliau – paslaugos) teikimas.
2.2. Administratorius, vadovaudamasis Konkurso sąlygomis ir šia sutartimi, įsipareigoja
Konkurso sąlygose ir šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sukurti centrinę duomenų bazę
(toliau – CDB) ir Administratoriaus Viešam konkursui išrinkti centrinės duomenų bazės
administratorių (toliau – konkursas) pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina teikti paslaugas.
3. Paslaugų teikimo terminas:
3.1. Administratorius teikia paslaugas nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2021 m. sausio 1 d.
3.2. Paslaugų teikimo pradžia – 2016 m. sausio 1 d., tačiau, Administratoriui pateikus
Tarnybai motyvuotą raštišką prašymą, šiame papunktyje ir šios sutarties 4.3.1–4.3.3 papunkčiuose
nurodyti terminai Tarnybos motyvuotu sprendimu gali būti pratęsti.
3.3. Pasibaigus šios sutarties 3.1 papunktyje nurodytam terminui, Administratorius savo
funkcijų vykdymą nutraukia funkcijas perėmus Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį,
keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo
sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr.
1V-460 „Dėl Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų
teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau
– Aprašas) nustatyta tvarka išrinktam CDB administratoriui.
4. Sutarties šalių įsipareigojimai:
4.1. Konkurso sąlygos ir Administratoriaus konkursui pateiktas pasiūlymas yra sudėtinės ir
neatskiriamos šios sutarties dalys, kurių reikalavimai yra privalomi sutarties šalims.
4.2. Tarnyba įsipareigoja:
4.2.1. grąžinti Administratoriui pasiūlymo garantiją per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties
pasirašymo dienos;
4.2.2. suteikti Administratoriui informaciją, reikalingą paslaugoms teikti.
4.3. Administratorius įsipareigoja:
4.3.1. konsultuodamasis su Lietuvos Respublikoje veikiančiais viešųjų ryšių tinklų ir (ar)
viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjais, parengti naudojimosi CDB sąlygas, įskaitant finansinius,
techninius ir administracinius reikalavimus, kad būtų užtikrintas abonentinių numerių perkėlimas,
keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, naudojant CDB ir ne vėliau kaip likus 6 (šešiems)
mėnesiams iki šios sutarties 3.2 papunktyje nurodyto termino, pateikti suderinti šias sąlygas
Tarnybai.
4.3.2. ne vėliau kaip likus 4 (keturiems) mėnesiams iki šios sutarties 3.2 papunktyje
nurodyto termino pradėti CDB diegimo darbus;
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4.3.3. ne vėliau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki šios sutarties 3.2 papunktyje nurodyto
termino pradėti CDB testavimo darbus ir duomenų iš UAB „Mano numeris“ administruojamos
CDB perkėlimą;
4.3.4. likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki CDB veikimo ir paslaugų teikimo
pradžios, pranešti Tarnybai apie pasirengimą teikti paslaugas, prašant Tarnybą organizuoti jo
priėmimą;
4.3.5. pradėti teikti paslaugas ne vėliau, nei nurodyta šios sutarties 3.2 papunktyje;
4.3.6. paslaugas teikti už 0,05 Lt. (penkios šimtosios lito) (įskaitant visus mokesčius,
išskyrus pridėtinės vertės mokestį) metinį užmokestį, skirtą Administratoriaus veiklai finansuoti ir
viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų, kuriems yra paskirti abonentiniai
numeriai, reguliariai mokamą už vieną abonentinį numerį.
4.3.7. papildomas paslaugas, susijusias su abonentinių numerių perkėlimu, kurių kainos nėra
numatytos šios sutarties 4.3.6 papunktyje, teikti tokiomis kainomis, kurios būtų pagrįstos tiesiogiai
su tokių paslaugų teikimu susijusiomis sąnaudomis, o protingumo kriterijų atitinkanti investicijų
grąža, būtų ne didesnė, negu buvo taikyta apskaičiuojant šios sutarties 4.3.6 papunktyje nurodytą
užmokestį. Administratorius įsipareigoja, Tarnybai pareikalavus, ne vėliau kaip per 60
(šešiasdešimt) darbo dienų pateikti Tarnybai dokumentus, pagrindžiančius šiame papunktyje
nurodytų papildomų paslaugų kainas. Įrodinėjimo našta, kad Administratoriaus tiesioginės
sąnaudos, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, yra pagrįstos tenka
Administratoriui;
4.3.8. prisiimti visą sutarties 4.3.6 papunktyje nurodyto užmokesčio padidėjimo riziką,
išskyrus, kai Tarnyba leidžia padidinti šį užmokestį Konkurso sąlygų 40 punkte nurodytais atvejais;
4.3.9. didindamas paslaugų, nurodytų šios sutarties 2.1 papunktyje, apimtis, nedidinti šios
sutarties 4.3.6 papunktyje nurodyto užmokesčio;
4.3.10. tuo atveju, jei jis verčiasi viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų
teikimu, nenaudoti paslaugų teikimo metu gautos informacijos viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų
telefono ryšio paslaugų teikimo veikloje;
4.3.11. tuo atveju, jei jis yra susijęs su Lietuvos Respublikoje veikiančiais viešųjų ryšių
tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjais Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
prasme, neperduoti paslaugų teikimo metu gautos informacijos viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų
telefono ryšio paslaugų teikėjams;
4.3.12. paslaugas teikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Aprašu, Konkurso
sąlygomis, šia sutartimi ir kitais teisės aktais;
4.3.13. tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu;
4.3.14. Aprašo nustatyta tvarka Tarnybai išrinkus naują CDB administratorių, suteikti jam
visą reikiamą informaciją ir dokumentus, būtinus naudojamų sąsajų prisijungimui prie CDB
(duomenų apsikeitimo protokolų) tęstinumui užtikrinti.
5. Šalių atsakomybė:
5.1. Administratorius privalo pateikti Tarnybai šios sutarties įvykdymo draudimo įmonės
laidavimo raštą arba banko garantiją 500 000 (penkių šimtų tūkstančių) litų sumai (toliau – sutarties
įvykdymo garantija). Sutarties įvykdymo garantijos gavėju turi būti nurodyta Tarnyba.
Administratorius privalo pratęsti sutarties įvykdymo garantijos galiojimo terminą likus ne mažiau
kaip 3 (trims) mėnesiams iki sutarties įvykdymo garantijos galiojimo termino pabaigos. Jei
administratorius pateikia banko garantiją, ji turi būti suteikta Lietuvoje registruoto banko, kuriam
pačiam arba bankų grupei, kuriai jis priklauso, yra priskirtas ne žemesnis nei BBB- ilgalaikio
skolinimosi reitingas, suteiktas „Fitch Ratings“ reitingų agentūros, arba kitos reitingų agentūros
tokio paties lygio atitikmuo. Jei administratorius pateikia draudimo įmonės laidavimo raštą, jis turi
būti pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu).
5.2. Administratoriui sutarties įvykdymo garantija negrąžinama, jeigu Administratorius
nevykdys pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų. Šis sutarties papunktis netaikomas Tarnybai
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išieškant baudas šios sutarties 5.3, 5.4 ar 5.5 papunkčiuose nustatytas atvejais tiesiogiai iš
Administratoriaus.
5.3. Administratoriui nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį,
išskyrus šios sutarties 4.3.10 ir 4.3.11 papunkčiuose numatytus įsipareigojimus, už kiekvieną
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo dieną Administratorius moka Tarnybai 0,05
proc. dydžio delspinigius nuo sutarties įvykdymo garantijos sumos.
5.4. Administratoriui nevykdant ar netinkamai vykdant šios sutarties 4.3.10 ir 4.3.11
papunkčiuose numatytus įsipareigojimus, Administratorius sumoka Tarnybai 50 000
(penkiasdešimties tūkstančių) Lt baudą.
5.5. Nutraukus šią sutartį Administratoriaus iniciatyva ne dėl Tarnybos kaltės,
Administratorius per 10 (dešimt) dienų nuo sutarties nutraukimo dienos sumoka Tarnybai 500 000
(penkių šimtų tūkstančių) Lt baudą ir apmoka visas pagal šią sutartį Tarnybos patirtas išlaidas ir
kitus nuostolius.
5.6. Tarnybai nutraukus šią sutartį dėl to, kad Administratorius ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį
nevykdo įsipareigojimų pagal šią sutartį, arba kitais šios sutarties 6.5.2 papunktyje nurodytais
pagrindais, o taip pat, jei Administratorius šios sutarties 5.1 papunktyje nustatyta tvarka nepratęsia
sutarties įvykdymo garantijos galiojimo termino, Administratorius sumoka Tarnybai 500 000
(penkių šimtų tūkstančių) Lt baudą ir apmoka visas pagal šią sutartį Tarnybos patirtas išlaidas ir
kitus nuostolius.
5.7. Tarnyba gali šios sutarties 5.3–5.6 papunkčiuose numatytas baudas nukreipti į sutarties
įvykdymo garantijos sumą.
5.8. Tarnyba neatlygina Administratoriui jo negautų pajamų ir kitų netiesioginių nuostolių.
5.9. Nė viena iš šios sutarties šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą,
jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir 6.253 straipsnio 3 dalyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos
jėgos aplinkybėms vadovaujamasi Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
5.10. Sutartis sudaroma ir vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų. Ginčus dėl
šios sutarties vykdymo šalys turi spręsti tarpusavio konsultacijomis ir derybomis. Jeigu ginčo
išspręsti nepavyksta, šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Tarnybos
buveinės vietą. Šalys susitaria, kad jų ginčai, susiję su šia sutartimi, bus sprendžiami tik šiame
punkte nurodytu būdu.
5.11. Šalių susitarimai dėl šios sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo turi
būti sudaryti raštu ir pasirašyti šios sutarties šalių įgaliotų atstovų. Sutarties nutraukimo padariniai
sutariami ir surašomi susitarime.
6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Ši sutartis galioja nuo 2014 m. spalio 17 d. iki 2021 m. sausio 1 d. ir pasibaigia tik
Administratoriaus funkcijų vykdymą perdavus Aprašo nustatyta tvarka naujai išrinktam CDB
administratoriui.
6.2. Pasikeitus galiojantiems arba priėmus naujų Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų
teisės aktų, atsiradus naujų aplinkybių, nenumatytų Konkurso sąlygose, kurios iš esmės pakeičia
šios sutarties vykdymo sąlygas, sutartis gali būti pakeičiama ir (ar) papildoma, nedidinant šios
sutarties 4.3.6 papunktyje nurodyto užmokesčio dydžio, išskyrus, kai Tarnyba leidžia padidinti šį
užmokestį Konkurso sąlygų 40 punkte nurodytais atvejais.
6.3. Visi šios sutarties priedai, pakeitimai ir (ar) papildymai galioja sudaryti raštu ir
pasirašyti šios sutarties šalių įgaliotų atstovų.
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6.4. Jei Tarnyba arba Administratorius reorganizuojamas ar likviduojamas, visos šioje
sutartyje nustatytos teisės ir pareigos pereina jo teisių ir pareigų perėmėjui arba, Tarnybos atveju,
aukštesniajai pagal pavaldumą valstybės institucijai.
6.5. Šios sutarties nutraukimo sąlygos:
6.5.1. Administratorius, pageidaujantis nutraukti šią sutartį anksčiau nei šios sutarties 3.1 ir
3.3 papunkčiuose nurodytas terminas, privalo apie tai raštu įspėti Tarnybą ne vėliau kaip prieš 8
(aštuonis) mėnesius iki numatomo sutarties nutraukimo termino. Tokiu atveju Administratoriui
taikomos šios sutarties 5.4 papunktyje numatytos sutarties nutraukimo pasekmės.
6.5.2. Tarnyba turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jei:
6.5.2.1. Administratorius konkurso metu pateikė netikrus (neteisingus, suklastotus)
duomenis ir tai buvo nustatyta po šios sutarties sudarymo;
6.5.2.2. Administratorius yra likviduojamas, bankrutuojantis ar restruktūrizuojamas arba yra
kitų aplinkybių, kurių visetas leidžia Tarnybai pagrįstai manyti, kad CDB nebus sukurta ir (ar)
paslaugos nebus pradėtos teikti arba bus teikiamos nesilaikant Konkurso sąlygų ir šios sutarties;
6.5.2.3. Administratorius ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nevykdo ar netinkamai vykdo
įsipareigojimus pagal šią sutartį;
6.5.2.4. Administratorius pakartotinai nesilaiko šios sutarties 4.3.10 ir 4.3.11 papunkčiuose
numatytų įsipareigojimų.
6.6. Šios sutarties šalys pareiškia, kad yra susipažinusios su šioje sutartyje numatytais
įsipareigojimais ir teisėmis, jų vykdymo ir įgyvendinimo tvarka ir terminais, taip pat su kitomis šios
sutarties nuostatomis, jų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pasekmėmis. Šalys pripažįsta
sutarties nuostatas vienodai atitinkančias abiejų šalių interesus, esančias sąžiningomis,
nenustatančiomis nelygių sąlygų ir nesuteikiančiomis nepagrįsto (perdėto) pranašumo nei vienai iš
šalių.
6.7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, vienas kurių perduodamas Administratoriui, o
kitas Tarnybai. Visi šalių pasirašyti sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
7. Sutarties priedai:
7.1. Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus 2014 m. spalio 16 d. sutarties įvykdymo garantija
Nr. IG141006.
8. Šalių rekvizitai:
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba:

Viešoji įstaiga „Numerio perkėlimas“:

Biudžetinė įstaiga
Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius
Kodas: 1214 42211
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
PVM mokėtojo kodas: LT214422113
„Swedbank“, AB
A/s Nr.: LT25 7300 0100 0246 0690
Banko kodas: 73000
Tel.: (8 5) 210 5633, faks.: (8 5) 216 1564
El. paštas: rrt@rrt.lt

Viešoji įstaiga
Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius
Kodas: 303386211
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
AB SEB bankas
A/s Nr.: LT47 7044 0600 0798 0315
Banko kodas: 70440
Tel.: 8 699 23 530, faks.: 8 699 00 111
El. paštas: jolita.kurtinaitiene@bite.lt

L. e. direktoriaus pareigas Romualdas Leonavičius

Direktorė Jolita Kurtinaitienė

_________________________________
A. V.

____________________________
A. V.

