INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS Nr. _____
Ši sutartis pasirašyta Vilniuje 20__ m. .............. .....d.
„TEO LT, AB“, esanti Savanorių pr. 28, Vilniuje, kurios įmonės kodas 121215434 (toliau šioje
sutartyje vadinama – Nuomotoju), atstovaujama............direktoriaus............., ir ................ , esanti
................. , įmonės kodas................., (toliau vadinama – Nuomininku), atstovaujama.................., kurios
toliau šioje sutartyje yra vadinamos Šalimis, o kiekviena jų atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai,
kad Nuomotojas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo
ir naudojimo taisyklių bei kitų teisės aktų yra įpareigotas suteikti prieigą prie Infrastruktūros objektų, sudaro
šią Infrastruktūros nuomos sutartį (toliau vadinama – Sutartis):
1. Šia Sutartimi Nuomotojas įsipareigoja Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo,
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių bei kitų teisės aktų bei šios Sutarties
prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis, sudarius reikiamus šios Sutarties priedus, priedėlius ir jų
papildymus, suteikti Nuomininkui laikinai naudotis už užmokestį Infrastruktūros objektais, Nuomininko
pasirinktais iš šios Sutarties 2 priede Nuomotojo pateikto sąrašo.
2. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo ir patvirtinimo kiekvienos Šalies antspaudu dieną ir galioja
iki vėliausio Nuomos termino pabaigos.
3. Ši Sutartis keičiama, pildoma ar nutraukiama Infrastruktūros nuomos sąlygose numatyta tvarka,
jeigu Sutarties 2 priedo atitinkame priedėlyje nenustatyta kitaip . Pasibaigus šios Sutarties galiojimui ar
nutraukus šią Sutartį prieš terminą, liks galioti šios Sutarties ir/ar vėlesnių Šalių susitarimų prie šios
Sutarties nuostatos, susijusios su mokėjimais pagal šią Sutartį (nuomos ir kiti nustatyti mokesčiai už
naudojimąsi Infrastruktūros objektu iki Objekto grąžinimo dienos), Objektų saugojimu ir jų grąžinimu bei
Šalių atsakomybe.
4. Visi šios Sutarties priedai, priedėliai, jų papildymai ir Sutarties vykdymo dokumentai yra
neatskiriamos šios Sutarties dalys ir įsigalioja, kai yra pasirašyti ir patvirtinti antspaudu, jei juose nėra
nustatyta kitaip. Visų šios Sutarties priedų, priedėlių ir jų papildymų nuostatos yra keičiamos ir pildomos ta
pačia tvarka kaip ir ši Sutartis.
5. Sutarties priedai:
5.1 1 priedas. Infrastruktūros nuomos sąlygos.
5.2 2 priedas. Šia Sutartimi nuomojamų Nuomotojo infrastruktūros Objektų sąrašas. Objektų
nuomos techninės sąlygos ir aprašymas. Nuomos mokesčiai.
5.3 3 priedas. Šalių asmenų ryšiams sąrašas.
6. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7. Ši Sutartis ir jos priedai yra surašyti lietuvių kalba, dviem vienodais egzemplioriais. Abu
egzemplioriai yra vienodos juridinės galios. Kiekviena Šalis gauna po vieną šios Sutarties egzempliorių.
8. Nuomininkas pareiškia, kad iki šios Sutarties pasirašymo Nuomotojas jį tinkamai supažindino,
kad ši Sutartis bus sudaroma pagal Infrastruktūros nuomos sąlygas, kurios yra pridėtos prie šios Sutarties
kaip priedas Nr. 1, su kuriomis bei kitomis Sutarties dalimis Nuomininkas susipažino ir jas suprato, taip pat
jog visos šios Sutarties sąlygos yra Nuomininkui žinomos ir priimtinos.
9. Šalys pasirašo šią Sutartį kaip dokumentą, kuris atitinka jų valią ir tikslus.
10. Šalių rekvizitai:
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

20__ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______
1 priedas
INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Nuomotojas šioje Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais duoda Nuomininkui laikinai naudotis
Infrastruktūros objektais uţ Sutartyje nustatytą uţmokestį.
1.2.Konkretus kiekvieno Objekto techninis aprašas ir specifinės nuomos sąlygos aprašytos šios Sutarties 2
priedo priedėliuose ar/ir jų papildymuose.
1.3. Sutartyje ir jos prieduose vartojamos santrumpos ir jų sąvokos, jei joms Sutartyje nesuteikiama kita
reikšmė, turi toliau nurodytas reikšmes ir yra suprantamos taip, kaip nurodyta šiame sąlygų punkte. Kitos Sutartyje
vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėţtos Sutarties pasirašymo metu galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose ar reglamentuojamuosiuose dokumentuose, kurie taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta prioritetine tvarka.
Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:
Sąvoka (santrumpa)
Sutartyje ir jos prieduose vartojama reikšmė
Atskyrimas be ţalos
Atskiriami Nuomininko
įrenginiai
Infrastruktūros objektas
arba Objektas
Leidimas dirbti
Natūralus nusidėvėjimas

Neatskiriami
Nuomininko
įrenginiai
Nuomininko įrenginiai
Nuomos terminas
Nuomos mokestis
Perduoti įrenginiai
Pranešimai
Sutartis
Objekto būklės aktas

Objekto grąţinimo aktas
Objekto perdavimo aktas

Atskyrimas nuo Objekto ar įrenginių, kurį atlikus nelieka jokių atskyrimo ţymių
ant Objekto arba lieka neesminiai atskyrimo pėdsakai, dėl kurių nebūtina
atlikti remonto darbus, kad Objektu galėtų tinkamai naudotis kitas nuomininkas.
Nuomininko įrenginiai, kurie gali būti atskiriami nuo Objekto ir/ar Perduotų
įrenginių be ţalos Objektui ir/ar Perduotiems įrenginiams.
Šios Sutarties 2 priede Nuomotojo pateiktame sąraše išvardyti Nuomotojo
Infrastruktūros objektai, kuriuos Nuomininkas gali išsinuomoti iš Nuomotojo, kai
yra sudaręs atitinkamus 2 priedo priedėlius ir jų papildymus.
Nuomininko prašymu Nuomotojo nustatytos formos išduotas Nuomininkui
dokumentas darbams konkrečiame Infrastruktūros objekte atlikti.
Tai Objekto vertės sumaţėjimas dėl to, kad Nuomininkas naudojasi juo pagal Sutartį.
Nėra laikomas Natūraliu nusidėvėjimu toks Objekto būklės pablogėjimas, kai
jo būklė pablogėjo ir vertė sumaţėjo dėl to, kad Nuomininkas nevykdė savo
įsipareigojimų pagal Sutartį, ar juos vykdė netinkamai ir ir/ar ne laiku.
Nuomininko įrenginiai, kurie negali būti atskiriami nuo Objekto ir/ar perduoti įrenginiai
be ţalos Objektui ir/ar perduotiems įrenginiams.
Visi Sutarties galiojimo metu Objekte įrengti ir naujai pradėti įrengti įrenginiai.
Šalių aptartas Objekto nuomos laikotarpis, kuris nurodomas konkrečiame šios
Sutarties 2 priedo priedėlyje.
Šios Sutarties 2 priedo priedėlių papildymuose ir/ar jų pakeitimuose nustatyti tarifai
bei mokesčiai, kuriuos Nuomininkas pagal Sutarties sąlygas turi sumokėti Nuomotojui
uţ naudojimąsi Objektu.
Visi kartu su Objektu perduodami Objekto perdavimo aktu Nuomininkui naudotis
pagal paskirtį Objekte esantys įrenginiai, buvę Objekte, taip pat susiję su Objektu tuo
metu, kai buvo pasirašomas Objekto ar jo dalies perdavimo aktas.
Bet kokia susijusi su Sutartimi rašytinė informacija, kurią viena šios Sutarties Šalis
siekia perduoti kitai šios Sutarties Šaliai.
Pati Sutartis, visi jos priedai, priedėliai, jų papildymai ir sutarties vykdymo dokumentai
(uţsakymai, prašymai, aktai ir kt.)
Dokumentas, surašomas iš Infrastruktūros objekto iškėlus visus Nuomininko daiktus į
bet kurią kitą vietą (šių sąlygų 5.8. punktas). Nuomotojo iniciatyva gali būti surašytas
Objekto būklės aktas, kuriame fiksuojama Objekto būklė, tą dieną, kurią iš
Objekto buvo iškeltas paskutinis Nuomininko daiktas.
Dokumentas, patvirtinantis Objekto grąţinimo Nuomotojui faktą ir laiką, taip pat
Objekto ir Perduotų įrenginių būklę, esančią Objekto grąţinimo Nuomotojui dieną.
Dokumentas, patvirtinantis Objekto perdavimo Nuomininkui faktą ir laiką, taip
pat Objekto ir Perduotų įrenginių būklę, esančią Objekto perdavimo Nuomininkui
dieną, bei kitą informaciją.

1.4. Aiškinant Sutartį turi būti laikomasi šių nuostatų:
1.4.1. skyrių pavadinimai yra pateikti tam, kad būtų lengviau naudotis Sutarties tekstu;
1.4.2. atsiţvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant Sutarties įsipareigojimus, Sutarties tekste vienaskaita
pateikti ţodţiai gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai.

II. ŠALIŲ
ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Nuomotojas įsipareigoja:
2.1.1. perduoti Objektą naudotis perdavimo aktu abiems Šalims priimtinu laiku ir patogioje vietoje pagal
išankstinį susitarimą.
2.1.2. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti Nuomininkui mokėjimo dokumentą Nuomos ir
kitiems mokesčiams pagal Sutartį sumokėti.
2.1.3. priimti Nuomininko prašymą atlikti techninių galimybių tyrimą ir jį atlikus, Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, išduoti projektavimo sąlygas ir derinti pagal jas Nuomininko parengtą techninį (darbo) projektą, jei tokio
projekto parengimas numatytas Sutartyje.
2.1.4. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais išduoti Nuomininkui leidimus darbams Nuomotojo Infrastruktūros
objekte, taip pat duoti kitus šioje Sutartyje nustatytus sutikimus/nesutikimus.
2.1.5. Sutartyje nustatyta tvarka atlikti kapitalinį Objekto remontą, jei toks remontas yra būtinas ir
neatidėliotinas.
2.1.6. ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki Nuomos termino pabaigos, jei Sutarties prieduose nesutarta
kitaip, pranešti Nuomininkui apie teisę sudaryti Sutartį dėl Objekto nuomos naujam terminui, jei Objektas bus
nuomojamas.
2.1.7. Infrastruktūros, kurioje yra Nuomininko įrenginiai, pardavimo, perleidimo, įkeitimo ar kitokio
nuosavybės teisės suvarţymo atveju pranešti Objekto pirkėjui ar kitokios sutarties šaliai apie šią Sutartį, o
Nuomininkui apie Objekto pardavimą ar kitokį perleidimą, ar teisės į ją suvarţymą.
2.1.8. paskirti atstovą, kuris atstovaus Nuomotojui bendradarbiaujant su Nuomininku dėl šios
Sutarties vykdymo bei bus nurodytas šios Sutarties 3 priede kaip asmuo ryšiams, ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
dienų pranešti Nuomininkui apie šio atstovo pakeitimą.
2.1.9. nedelsiant pranešti Nuomininkui apie savo skelbiamų rekvizitų pasikeitimus.
2.1.10. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį, informuoti Nuomininką apie planuojamus
Infrastruktūros objektų remonto darbus, galinčius trukdyti Nuomininkui naudotis nuomojamu Infrastruktūros objektu.
2.1.11. nedelsiant šios Sutarties 3 priede nurodytu būdu pranešti Nuomininkui apie avariją
Infrastruktūros objekte. Avariniais atvejais nedelsiant skirti savo atstovą avarijos vietos apţiūrai ir leisti Nuomininkui
imtis veiksmų avarijos pasekmėms likviduoti.
2.1.12. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
2.2. Nuomininkas įsipareigoja:
2.2.1. priimti Nuomotojo ar jo įgalioto asmens perduodamą Objektą ir naudotis Objektu laikantis Sutarties
nuostatų.
2.2.2. laiku ir tinkamai mokėti Nuomotojui Nuomos mokestį ir kitus šia Sutartimi nustatytus mokesčius.
2.2.3. uţtikrinti, kad Nuomininko įrenginiai nekeltų trukdţių anksčiau įrengtų įrenginių veikimui ir kitaip netrukdyti
naudotis Nuomotojo infrastruktūra kitiems nuomininkams.
2.2.4. nesubnuomoti ir neperduoti naudotis nuomojamu Objektu kitiems asmenims, taip pat nesinaudoti
šioje Sutartyje nesutartais infrastruktūros objektais (ar jų dalimi) kol su Nuomotoju nebus suderintos subnuomos ar
naudojimosi Objektu sąlygos ir gautas jo rašytinis išankstinis leidimas Objekto subnuomai ar naudojimui sutartomis
sąlygomis.
2.2.5. visiškai atsakyti uţ asmenų, kuriems jis suteikia teisę pasinaudoti savo nuomojamu Objektu,
veiksmus ir jų pasekmes.
2.2.6. Nuomininko įrenginių, esančių Infrastruktūros objekte, pardavimo, perleidimo, įkeitimo ar kitokio
nuosavybės teisės suvarţymo atveju prieš mėnesį pranešti Nuomininko įrenginių pirkėjui ar kitokios sutarties šaliai apie
šią Sutartį, o Nuomotojui apie Nuomininko įrenginių pardavimą ar kitokį perleidimą, ar teisės į ją suvarţymą.
2.2.7. laikyti Objektą tvarkingą, leisti Nuomotojui tikrinti, kaip Nuomininkas naudojasi Objektu.
2.2.8. pranešti Nuomotojui apie pastebėtus poţymius, kurie nurodo, kad yra būtinas Objekto kapitalinis
remontas.
2.2.9. savo lėšomis atlikti Objekto einamąjį remontą, jeigu Sutarties 2 priedo atitinkamuose priedėliuose nėra
numatyta kitaip.
2.2.10. atlikti darbus Nuomotojo Infrastruktūroje tik raštu suderinus visus darbus su Nuomotoju bei
gavus Nuomotojo leidimą šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Atlikti darbai patvirtinami abiems šalims pasirašant darbų
baigimo aktą.
2.2.11. keičiant įrangos, kuri montuojama Nuomotojo infrastruktūroje, saugaus eksploatavimo taisykles ir
charakteristikas, informuoti Nuomotoją Sutartyje nustatyta tvarka ir būdu ne vėliau, kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki
su šiais pakeitimais susijusių darbų numatomos pradţios, jeigu tai numatyta Sutarties 2 priedo atitinkamuose
priedėliuose .
2.2.12. uţtikrinti, kad visi darbai Nuomotojo infrastruktūroje būtų atliekami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintais reikalavimais, o pavojingi darbai būtų saugiai organizuojami ir
atliekami, taip pat, kad visi darbus atliekantys darbuotojai būtų įspėjami apie galimus pavojus.
2.2.13. įrengiant linijas ar įrangą (aparatūrą), neviršyti išsinuomoto Objekto ploto/vietos.
2.2.14. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Nuomotojui pareikalavus, sumokėti Nuomotojui išankstinį
mokestį (šių sąlygų 3.10 punktas) uţ nuomojamus Objektus arba uţstatą(šių sąlygų 3.9 punktas), esant pagrįstam
pagrindui manyti, kad Nuomininkas neatsiskaitys su Nuomotoju ar atsiskaitys netinkamai.
2.2.15. iki nuomos pradţios paskirti atstovą, kuris atstovaus Nuomininkui bendradarbiaujant su Nuomotoju
dėl šios sutarties vykdymo ir bus nurodytas kaip asmuo ryšiams, ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų raštu pranešti
Nuomotojui apie šio atstovo pakeitimą.
2.2.16. Nuomininkas privalo nedelsdamas pranešti Nuomotojui tam skirtu ir nurodytu būdu apie pastebėtus
Nuomotojo infrastruktūros paţeidimo ar sunaikinimo atvejus.
2.2.17. tiesiogiai raštu pranešti Nuomotojui apie savo rekvizitų, nurodytų šioje sutartyje, pasikeitimus.
2.2.18. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

III. NUOMOS MOKESTIS IR ATSISKAITYMO TARP ŠALIŲ TVARKA
3.1. Uţ naudojimąsi Objektais Nuomininkas kiekvieną mėnesį moka Nuomotojui Nuomos
mokesčius, apskaičiuotus pagal šios Sutarties 2 priedo priedėlių papildymuose nurodytus įkainius bei kitus Sutartyje
nurodytus parametrus. Ataskaitinis laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo.
3.2. Nuomos mokestis gali būti perţiūrėtas ir pakeistas konkrečiame šios Sutarties 2 priedo atitinkamo
priedėlio papildyme nurodytomis sąlygomis.
3.3. Nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo Objekto perdavimo Nuomininkui dienos, jei atskiruose
Sutarties prieduose nenustatyta kitaip.
3.4. Nuomotojas iki 10 (dešimtos) kiekvieno kalendorinio
mėnesio dienos išrašys ir išsiųs
Nuomininkui sąskaitą uţ Objekto nuomą Nuomininkui per praėjusį ataskaitinį laikotarpį.
3.5. Jei Objekto nuoma prasideda ar baigiasi ne pirmąją kalendorinio Sutarties galiojimo mėnesio dieną,
uţ kiekvieną to mėnesio dieną Nuomininkas mokės šios Sutarties 2 priedo papildymuose nurodytų kainų
dalį, apskaičiuotą uţ vieną kalendorinę atitinkamo (nuomos pradţios ar pabaigos) mėnesio dieną. Nuomos
pradţios ir pabaigos dienomis mokama visa dienos kaina uţ Objekto nuomą.
3.6. Jei per penkias dienas nuo šių sąlygų 3.4 punkte aptarto sąskaitos išsiuntimo termino pabaigos,
t.y. iki mėnesio 15 dienos, Nuomotojas negauna Nuomininko pranešimo, kad Nuomininkas negavo išsiųstos
sąskaitos, tai yra laikoma, kad išsiųstą sąskaitą Nuomininkas gavo ne vėliau kaip kitą dieną po paskutinės šių sąlygų
3.4 punkte apibrėţto sąskaitos išsiuntimo Nuomininkui termino dienos. Negavęs sąskaitos Nuomininkas informuoja
apie tai Nuomotoją, o Nuomotojas pateikia sąskaitos nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo Nuomininko
pranešimo gavimo dienos.
3.7. Nuomininkas nuomos mokesčio sąskaitą apmoka iki paskutinės mėnesio, einančio po ataskaitinio
laikotarpio, dienos, jeigu sąskaitoje nenurodyta vėlesnė atsiskaitymo data, suteikianti protingą terminą sąskaitai
apmokėti.
3.8.
Sąskaitos netikslumai taisomi Nuomotojo, kuris pateikia kreditinį ar kitą dokumentą, kurį
reglamentuoja Lietuvoje galiojantys įstatymai, netikslumams sąskaitoje ištaisyti.
3.9.
Tuo atveju, jeigu Nuomininkas iki šios Sutarties sudarymo neturėjo sutartinių santykių su Nuomotoju
dėl Objektų nuomos, Nuomotojas turi teisę reikalauti Nuomininko sumokėti Nuomotojui uţstatą, esant pagrįstam
pagrindui manyti, kad Nuomininkas neatsiskaitys su Nuomotoju ar atsiskaitys netinkamai.
3.10.
Tuo atveju, jeigu Nuomininkas skolingas uţ suteiktas paslaugas (vėluoja apmokėti pateiktą sąskaitą
ne maţiau nei 30 dienų nuo termino suteikto apmokėti sąskaitai pabaigos) , Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad
Nuomos mokestį uţ ateinančius 2 (du) Nuomos termino kalendorinius mėnesius Nuomininkas sumokėtų iš anksto.
Tokiu atveju nuomos mokestis turi būti sumokėtas pagal Nuomotojo pateiktą sąskaitą, ne vėliau kaip likus 7
(septynioms) dienoms iki konkretaus pirmojo iš dviejų mėnesių, uţ kuriuos reikalaujama sumokėti iš anksto, pradţios.
3.11.
Nuomos mokestis pasikeičia:
3.11.1. kai Sutarties 2 priedo atitinkamam priedelyje nustatyta tvarka nustatomi nauji, Sutarties pasirašymo
dieną nenustatyti ar pakeičiami esami Objekto naudojimui nustatyti tarifai bei mokesčiai;
3.11.2. kitais Sutartyje numatytais atvejais.
3.12. Nepaisant to, kaip bus nurodyta Nuomininko, visi Nuomininko mokėjimai (mokesčiai) pagal šią sutartį
bus paskirstomi šia tvarka: Nuomotojas pirmiausia Nuomininko mokėjimą skiria atlyginti turėtoms protingoms
išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, vėliau – sumokėti palūkanoms, apskaičiuotoms iki
teismo sprendimo visiško įvykdymo, vėliau – sumokėti netesyboms (baudoms ir delspinigiams), vėliau – pagrindinei
prievolei įvykdyti.
3.13. Nuomininko permokėtas sumas Nuomotojas
įskaitys,
kaip
Nuomininko
išankstinį
mokėjimą uţ nuomą, jei suėjus terminui atsiskaityti uţ nuomą, Nuomininkas neturi įsiskolinimo uţ nuomą,
priešingu atveju Nuomininko permokėtos/sumokėtos iš anksto sumos bus įskaitomos šių sąlygų 3.12. punkte nurodyta
tvarka.
IV. TECHNINIŲ SĄLYGŲ TYRIMO IŠNUOMOTI OBJEKTĄ UŢSAKYMŲ PATEIKIMAS IR PROJEKTŲ RENGIMAS
4.1. Nuomotojo infrastruktūroje Objektas yra išnuomojamas, kai yra:
4.1.1. Nuomotojo sutikimas nuomoti; ir
4.1.2. jei reikia, su Nuomotoju suderintas projektas darbams pageidaujamame išsinuomoti Objekte atlikti.
4.2. Nuomininkas, pageidaujantis gauti Nuomotojo sutikimą (šių sąlygų 4.1.1 papunktis) nuomoti
Nuomotojo infrastruktūroje konkretų Objektą, uţpildo ir pateikia Nuomotojui nustatytos formos Nuomotojo
infrastruktūros nuomos techninių galimybių tyrimo uţsakymą pageidaujamiems nuomoti Objektams.
4.3. Nuomotojas priima šių sąlygų 4.2 punkte nurodytą uţsakymą, nurodydamas jo priėmimo datą, jei yra:
4.3.1. pateikiamas tinkamai (visiškai ir aiškiai) uţpildytas šio uţsakymo originalas; ir
4.3.2. šio uţsakymo originalas yra pateiktas Nuomotojo įgaliotam asmeniui.
4.4. Nuomotojas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, jei Sutarties 2 priedo atitinkamam priedelyje nesutarta
kitaip, nuo šių sąlygų 4.3 punkte apibrėţtos uţsakymo priėmimo datos atlieka techninių galimybių tyrimus pagal
pateiktus uţsakymus ir:
4.4.1. esant techninėms galimybėms ir nesant kitų šiai nuomai taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytų atsisakymo nuomoti pagrindų, duoda sutikimą nuomoti Objektą su sąlyga, kad Nuomininkas
įvykdys šių sąlygų 4.1.2 papunktyje nurodytą sąlygą šių sąlygų 4.7 punkte nurodytu laiku ir Objekto
perdavimo Nuomininkui diena bus ne vėlesnė nei nurodyta 2 priedo atitinkamame priedėlyje diena; arba
4.4.2. nesant techninių galimybių ar esant kitų šiai nuomai taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytų atsisakymo nuomoti pagrindų, neduoda sutikimo nuomoti Objekto. Tuo atveju jei yra atsisakoma
išnuomoti Objektą, Nuomotojas nurodo minėto atsisakymo prieţastis.
4.5. Apie šių sąlygų 4.4 punkte nurodytą sutikimą ar atsisakymą Nuomininkui pranešama raštu, nurodant
prieţastis. Pranešime apie sutikimą nuomoti Objektą Nuomininkui pateikiama Sutartyje nenurodyta papildoma
informacija, reikalinga projektui parengti, bei papildomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti projektas.
4.6. Nuomininkas gavęs
Nuomotojo sutikimą nuomoti, pateikia
Nuomotojui
suderinti

numatomų atlikti pageidaujamame išsinuomoti Objekte darbų projektą ne vėliau kaip per Objekto nuomos aprašyme
(šios Sutarties 2 priedo atitinkame priedėlyje) nustatytą laiką.
4.7. Ne vėliau nei pasibaigs šių sąlygų 4.6 punkte nustatytas projekto parengimo terminas Nuomininkas
turi parengti ir ne maţiau kaip dviejuose egzemplioriuose pateikti Nuomotojui suderinti numatomų atlikti
pageidaujamame išsinuomoti Objekte darbų projektą, kuris turi atitikti Objekto nuomos aprašyme (šios
Sutarties 2 priedo atitinkamame priedėlyje) bei Nuomotojo pranešime apie sutikimą nuomoti Objektą nurodytus
reikalavimus. Nuomotojas priimdamas derinimui numatomų atlikti pageidaujamame išsinuomoti Objekte darbų
projektą privalo nurodyti jo priėmimo datą.
4.8. Per vieną mėnesį nuo projekto gavimo dienos Nuomotojas:
4.8.1. suderina pateiktą projektą, jei jis yra parengtas ir pateiktas laikantis visų Sutartyje, Nuomotojo
pranešime apie sutikimą nuomoti Objektą ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
arba
4.8.2. perţiūrėjęs visą Nuomininko pateiktą projektą grąţina pateiktą projektą pataisymui, jei jo suderinti
nėra pagrindo remiantis šių sąlygų 4.8.1 punktu.
4.9. Apie šių sąlygų 4.8 punkte numatytus sprendimus Nuomininkas yra informuojamas raštu, šių
sąlygų 4.8.2 papunktyje nustatytu atveju papildomai nurodant reikalavimus patikslinti ir papildyti projektą, t.y.
nurodant konkrečius projekto neatitikimus, kuriuos reikia pataisyti ir/arba patikslinti.
4.10. Vienas Nuomotojui pateikto ir suderinto Nuomininko projekto egzempliorius yra paliekamas
Nuomotojui neatlygintinai.
4.11. Suderintas su Nuomotoju projektas keičiamas tomis pačiomis Sutarties sąlygomis, kuriomis
yra suderinamas su Nuomotoju. Visas projektų keitimo išlaidas, išskyrus Nuomotojo išlaidas, padengia Nuomininkas.
V. OBJEKTO PERDAVIMAS IR GRĄŢINIMAS
5.1. Objektas perduodamas Nuomininkui pagal Objekto perdavimo aktą Šalių sutartu laiku, tačiau ne vėliau
kaip šių sąlygų 4.4.1 papunktyje numatytu Objekto perdavimo terminu. Objekto perdavimo Nuomininkui
diena laikoma Objekto perdavimo akte nurodyta data.
5.2. Nuomininkas privalo grąţinti atlaisvintą Objektą:
5.2.1. pasibaigus Nuomos terminui ir nesudarius naujos nuomos sutarties; arba
5.2.2. nutraukus Sutartį.
5.3. Objektas grąţinamas (atlaisvinamas) Nuomotojui pagal Objekto grąţinimo aktą. Objekto
grąţinimo Nuomotojui diena laikoma ta diena, kurią Šalys pasirašė Objekto grąţinimo aktą, išskyrus šių sąlygų
5.8. punkte nurodytą atvejį.
5.4. Šių sąlygų 5.2.1. papunktyje nurodytu atveju Objektas turi būti grąţintas Nuomotojui ne vėliau
kaip paskutinę Nuomos termino dieną. Šių sąlygų 5.2.2. papunktyje nurodytu atveju Objektas turi būti
grąţintas Nuomotojui ne vėliau kaip paskutinę Sutarties galiojimo dieną.
5.5. Objekto perdavimo aktą ir Objekto grąţinimo aktą rengia Nuomininkas, jeigu atskiruose
Sutarties priedėliuose nenustatyta kitaip.
5.6. Nuomotojas turi teisę nepasirašyti Objekto grąţinimo akto ir tai nėra laikoma Nuomotojo
atsisakymu įvykdyti savo įsipareigojimą priimti Objektą arba minėto įsipareigojimo nevykdymu, netinkamu ar
vykdymu ne laiku, jeigu Objekto grąţinimo akto turinys neatitinka tikrovės arba Nuomininkas yra neatlaisvinęs
Objekto.
5.7. Tuo atveju, kai, atsiţvelgiant į šių sąlygų 5.4 ir 5.5 punkto nuostatas, Nuomininkas nėra
grąţinęs Objekto Nuomotojui, jeigu Sutarties 2 priedo atitinkamuose priedėliuose nėra numatyta kitokia Objekto
grąţinimo tvarka:
5.7.1. laikoma, kad per laikotarpį, skaičiuojamą nuo dienos, einančios po tos dienos, kurią Nuomininkas
turėjo grąţinti Objektą Nuomotojui iki Objekto grąţinimo Nuomotojui dienos, Nuomininkas naudojasi
Objektu savavališkai; ir
5.7.2. Nuomotojas turi teisę:
5.7.2.1. imtis priemonių, kurios uţkirstų kelią Nuomininkui naudotis Objektu ar bet kuria Objekto dalimi; ir
5.7.2.2. iškelti iš Objekto visus Nuomininko daiktus (linijas ir įrenginius bei aparatūrą) į bet kurią kitą vietą; ir
5.7.2.3. reikalauti, kad Nuomininkas sumokėtų Nuomotojui uţ savavališką Objekto (ar Objekto dalies)
naudojimą bei padengtų visus su savavališku naudojimusi susijusius Nuomotojo turėtus tiesioginius nuostolius; ir
5.7.2.4. reikalauti iš Nuomininko, kad Nuomininkas atlygintų visas protingas patirtas Nuomininko daiktų
perkėlimo iš Objekto į bet kurią kitą vietą išlaidas bei sumokėtų Nuomotojui:
5.7.2.4.1 uţ naudojimąsi vieta, į kurią Nuomininko daiktai buvo perkelti iš Objekto, jeigu ta vieta priklauso
Nuomotojui; ar/ir
5.7.2.4.2. protingas patirtas Nuomotojo išlaidas uţ daiktų, kurie buvo perkelti iš Objekto į bet kurią
kitą vietą, saugojimą, jeigu Nuomotojas nusprendė perduoti minėtus daiktus saugoti; ir
5.7.2.5. perduoti Objektą ar jo dalį naudotis bet kuriam trečiajam asmeniui.
5.8. Tuo atveju, jeigu pagal Sutartį yra surašomas Objekto būklės aktas, tai Objekto grąţinimo
Nuomotojui diena, įgyvendinant Sutarties nuostatas, yra laikoma ta diena, kurią surašytas Objekto būklės aktas.
VI.

DARBAI NUOMOTOJO INFRASTRUKTŪROJE

6.1. Nuomininkas turi teisę dirbti Nuomotojo infrastruktūroje atlikdamas darbus, susijusius su Objekto
naudojimu (tiesti linijas, rengti įrenginius, aparatūrą), tik pagal su Nuomotoju suderintą projektą su sąlyga, kad turi
Nuomotojo leidimą dirbti.
6.2. Nuomininkas turi teisę gauti Nuomotojo išduotą leidimą dirbti, jei:
6.2.1. turi su Nuomotoju suderintą projektą prašomiems darbams atlikti; ir
6.2.2. Nuomotojas patvirtino Nuomininko pateiktas įrangos, kuri bus montuojama
Nuomotojo
infrastruktūroje (technologinėse patalpose, anteniniuose bokštuose) , saugaus eksploatavimo taisykles ir
charakteristikas; ir
6.2.3. pateikia dokumentus, įrodančius jo skiriamų darbuotojų ar rangovų kvalifikaciją reikalingą
darbams atlikti; ir

6.2.4. nurodo konkretų laiką, kada planuojami atlikti projekte numatyti darbai.
6.3. Nuomotojas išduoda leidimą dirbti, jei:
6.3.1.Nuomininkas pagal šių sąlygų 6.2 punktą turi teisę kreiptis į Nuomotoją leidimo dirbti; ir
6.3.2. įrenginiams skiriamų rengti darbuotojų ar rangovų (atestuotų darbų vadovų) kvalifikacija yra
patenkinama, t.y. patvirtinta atitinkamos institucijos ir/arba įstaigos, turinčios teisę patvirtinti kvalifikaciją, išduotu
atestatu, paţymėjimu ar kitu dokumentu; ir
6.3.3. nėra pagrindo manyti, kad planuojami atlikti darbai gali paţeisti kitų nuomininkų teises, kliudyti
jiems naudotis išsinuomotais Objektais, nebent yra pateikiami šių nuomininkų rašytiniai sutikimai dėl tokių darbų;
šiuo atveju Nuomotojas Nuomininkui per protingą terminą pateikia nuomininkų sąrašą, kurių sutikimai turi būti
pateikti, kad jų teisės ir interesai nebūtų paţeisti (šis punktas netaikomas RKKS nuomos atveju); ir
6.3.4. yra pasirašęs Objekto, kuriame remiantis Nuomotojo pagal
Sutarties nuostatas
patvirtintais projektiniais dokumentais yra planuojama atlikti linijų tiesimo ir/ar įrangos rengimo (ar
modifikavimo) darbus, perdavimo aktą ir tuo būdu yra išsinuomojęs šį Objektą (šis punktas netaikomas RKKS
nuomos atveju); ir
6.3.5. nurodė ir suderino su Nuomotoju planuojamų atlikti darbų datą ir laiką, kad Nuomotojas galėtų
skirti atstovą atliekamiems darbams stebėti; ir
6.3.6. uţtikrina, kad jo sumontuota įranga nekels trukdţių veikti anksčiau sumontuotiems įrenginiams; ir
6.3.7. Nuomininkas leidimo išdavimo metu yra pasirašęs visus ankstesnius šių sąlygų 6.6. punkte
nurodytus aktus (šis punktas netaikomas RKKS nuomos atveju); ir
6.3.8. yra nurodęs darbų rangovais asmenis, kurie turi sertifikatą, leidţiantį atlikti vidaus ir lauko ryšių tinklų
montavimo darbus.
6.4. Nepatenkinant bent vienos iš šių sąlygų 6.3 punkte nurodytos sąlygos Nuomotojas turi teisę
neišduoti Nuomininkui leidimo dirbti ir neleisti atlikti darbų Nuomotojo infrastruktūroje, nurodant kurios konkrečiai 6.3
punkte nurodytos sąlygos ir/arba sąlygų Nuomininkas neatitiko.
6.5. Nuomininkas linijų tiesimo ar įrangos rengimo (ar modifikavimo) darbus Nuomotojo infrastruktūroje
pradeda tik tada, kai turi Nuomotojo pagal Sutarties nuostatas išduotą leidimą dirbti ir kai dalyvauja Nuomotojo
atstovas, jei jo dalyvavimas leidime nurodytas kaip būtinas.
6.6. Visų darbų Nuomotojo infrastruktūroje pradţia ir pabaiga yra įforminama aktu, kuriame nurodomas
atliktų darbų turinys, pradţios ir pabaigos laikas, trukmė, darbus atlikusių asmenų vardai, pavardės, rangovų
pavadinimai, pastabos. Aktą pasirašo darbų atlikimo vietoje Nuomotojo darbams stebėti skirtas atstovas ir
Nuomininko atstovas.
6.7. Jei atliekant darbus Nuomotojo infrastruktūroje paaiškėja, kad infrastruktūra turi trūkumų, Nuomininkas
praneša Nuomotojui apie esamus trūkumus Nuomotojo infrastruktūroje.
6.8 Jei po darbų atlikimo išnuomotame Objekte Nuomininkas vėl pageidauja atlikti darbus, tai jis turi kreiptis į
Nuomotoją leidimo dirbti pagal Sutarties nuostatas. Tokiu atveju leidimas dirbti yra išduodamas ne vėliau kaip per
Objekto nuomos aprašyme (šios Sutarties 2 priedo atitinkamame priedėlyje) nustatytą terminą. Prašymas
leisti dirbti Nuomotojo infrastruktūroje uţregistruojamas, kai Nuomininkas pagal šių sąlygų 6.2 punktą turi teisę
kreiptis į Nuomotoją leidimo dirbti.
6.9. Esant Nuomininko prašymui išduoti leidimą darbams ryšių kabelių kanalų sistemoje Nuomininko
įrangos gedimams šalinti Nuomotojas išduoda:
6.9.1. Rašytinį leidimą – darbo dienomis darbo laiko metu;
6.9.2. Ţodinį leidimą – poilsio ir švenčių dienomis. Artimiausią darbo dieną Nuomininkas privalo kreiptis
dėl atliktų darbų įforminimo.
VII. OBJEKTO
BŪKLĖ
7.1. Nuomotojas sutinka, kad Nuomotojo infrastruktūra, kurioje Nuomininkas pageidauja nuomoti Objektą,
gali būti su kai kuriais trūkumais, atsiradusiais dėl įprasto nusidėvėjimo, gamtos reiškinių ir procesų poveikio (pvz.,
ryšių kabelių kanalų sistemos vamzdţiuose gali būti vandens, drėgmės, įtrūkimų ir kitų panašių fizinių trūkumų),
kurie netrukdo objekto naudoti pagal jo tiesioginę paskirtį.
7.2. Objekto būklė, esanti Objekto perdavimo Nuomininkui dieną, nurodoma Objekto perdavimo akte.
7.3. Objekto būklė, esanti Objekto grąţinimo Nuomotojui dieną, nurodoma Objekto grąţinimo akte
arba Objekto būklės akte.
7.4. Pasibaigus Sutarties terminui arba nutraukus Sutartį prieš terminą, ne vėliau kaip paskutinę Sutarties
galiojimo dieną, jeigu Sutarties 2 priedo atitinkamuose priedėliuose nėra numatyta kitokia Objekto grąţinimo tvarka,
Nuomininkas privalo:
7.4.1. grąţinti Nuomotojui:
7.4.1.1. Objektą ne blogesnės būklės, nei ta, kuri buvo perduodant Objektą Nuomininkui pagal Objekto
perdavimo aktą, atsiţvelgiant į jo normalų susidėvėjimą; ir
7.4.1.2. grąţinti Nuomotojui visus pagal Objekto perdavimo aktą Nuomininkui Perduotus įrenginius
ne blogesnės būklės, nei ta, kurios šie įrenginiai buvo juos perduodant Nuomininkui pagal Objekto perdavimo
aktą, atsiţvelgiant į jo normalų susidėvėjimą.
7.5. Pablogėjus Objekto, kurio Nuomotojas nenaudoja savo reikmėms, būklei taip, kad juo
nebegalima naudotis pagal tiesioginę paskirtį ir Nuomotojui nusprendus nebeeksploatuoti Objekto, Nuomotojas
įsipareigoja pasiūlyti Nuomininkui įsigyti minėtą Objektą bei suteikti ne trumpesnį nei 3 mėnesių terminą atsakymui į
šį pasiūlymą pateikti. Jei Nuomininkas per 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymo įsigyti Objektą pateikimo dienos
nepateikia Nuomotojui savo atsakymo arba atsisako įsigyti Objektą, Nuomotojas turi teisę pareikalauti Nuomininko
grąţinti Objektą.
VIII. OBJEKTO NAUDOJIMAS
8.1. Nuomininkas turi teisę naudotis tik šioje Sutartyje sutartais Objektais (ar jų dalimi), dėl
kurių Nuomininkas yra sudaręs reikiamus šios sutarties priedus, priedėlius, jų papildymus ir kitus Sutarties
vykdymo dokumentus. Nuomininkui draudţiama naudotis kita Nuomotojo infrastruktūra be Nuomotojo leidimo, t.y.:
8.1.1. nepateikus Nuomotojui infrastruktūros nuomos techninių sąlygų tyrimo uţsakymo; ar/ir

8.1.2. nesuderinus su Nuomotoju projekto, jei pagal šios Sutarties sąlygas projekto suderinimas reikalingas;
ar/ir
8.1.3. neturint Nuomotojo išduoto leidimo dirbti Nuomotojo infrastruktūroje; ar/ir
8.1.4. nesudarius reikiamų šios Sutarties priedų, priedėlių, jų papildymų ir kitų sutarties vykdymo
dokumentų.
8.2. Nuomininkas naudoja Objektą tik pagal paskirtį, t.y. savo elektroninių ryšių paslaugoms teikti. Objekto
neleidţiama parduoti ar kitaip perleisti, nuomoti, duoti panaudai ar kitaip naudotis tretiesiems asmenims, išskyrus
Sutartyje numatytus atvejus.
8.3. Nuomininkas turi naudotis Objektu ir Perduotais įrenginiais bei rūpintis jų būkle, kaip tai darytų protingas
ir rūpestingas jų savininkas. Nuomotojas turi teisę tikrinti, ar Nuomininkas tinkamai naudojasi Objektu.
8.4. Naudodamasis Objektu ir Perduotais įrenginiais Nuomininkas turi imtis visų įmanomų protingų
priemonių tam, kad būtų išvengta galimo Objekto ir/ar Perduotų įrenginių sugadinimo ar sunaikinimo.
IX. ŠALIŲ
ATSAKOMYBĖ
9.1 Uţ termino laiku atsiskaityti praleidimą Nuomininkas privalo mokėti Nuomotojui 0,04 (keturių
šimtųjų) procentų dydţio dienos delspinigius nuo vėluojamos sumokėti pinigų sumos uţ kiekvieną praleistą
termino laiku atsiskaityti
dieną.
Delspinigių
sumokėjimas
neatleidţia Nuomininko
nuo
Sutarties
įsipareigojimų vykdymo ir paţeidimų pašalinimo bei kitų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2 . Jei Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pasibaigus Nuomos terminui arba nutraukus Sutartį
Nuomininkas laiku negrąţina Objekto Nuomotojui, laikoma, kad Nuomininkas naudojasi Objektu savavališkai
ir Nuomininkas privalo mokėti Nuomotojui dvigubo dydţio Nuomos mokestį, skaičiuojamą nuo dienos,
einančios po tos dienos, kurią Nuomininkas turėjo grąţinti Objektą Nuomotojui iki Objekto grąţinimo
Nuomotojui dienos, taip pat atlyginti kitus Nuomotojo turėtus tiesioginius nuostolius.
9.3. Nuomininkui paţeidus Sutartyje nustatytą draudimą nesinaudoti Nuomotojo Infrastruktūra
be Nuomotojo leidimo, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui konkrečiame šios Sutarties 2 priedo
priedėlyje numatytą baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais Nuomotojo tiesioginiais nuostoliais. Baudos
sumokėjimas neatleidţia Nuomininko nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo ir paţeidimų pašalinimo bei
kitų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.4. Nuomotojas neatsako už Nuomininko patirtus nuostolius, atsiradusius ne dėl Nuomotojo kaltės
Nuomotojo infrastruktūroje įvykusių avarijų arba dėl trečiųjų šalių atliekamų statybos ir rekonstrukcijos darbų
Nuomotojo infrastruktūroje.
9.5. Nuomininkas atlygina Nuomotojui visus tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Nuomininko kaltės, jei
Sutartyje nenumatyta kitaip.
9.6. Nuomotojas atlygina Nuomininkui visus tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Nuomotojo kaltės, jei
Sutartyje nenumatyta kitaip.
9.7. Nuomotojas neatsako uţ Nuomininko įrenginių paţeidimą ar praradimą, jei pastarieji atsirado
dėl trečiųjų asmenų veiklos.
9.8. Nuomininkas atsako uţ darbų saugą dirbant Nuomotojo infrastruktūroje.
9.9. Jei vykdant darbus Nuomotojo infrastruktūroje įvyksta nelaimingas atsitikimas Nuomininko darbuotojui
ar jo rangovui, Nuomininkas privalo apie jį pranešti atitinkamoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka. Nelaimingą
atsitikimą turi apskaityti Nuomininkas, o jo tyrime dalyvauja Nuomotojo atstovas.
9.10. Nuomotojas uţ Sutartimi teikiamą nuomą atsako tik Nuomininkui ir nėra tiesiogiai
atsakingas Nuomininko klientams.
9.11. Nuomotojas neatsako uţ Nuomininko patirtus netiesioginius nuostolius dėl pagrįsto nuomos
nutraukimo.
9.12. Sutarties ar nuomos nutraukimas neatleidţia Nuomininko nuo pareigos atsiskaityti su Nuomotoju
uţ nuomą, suteiktą iki Sutarties ar nuomos nutraukimo dienos.
9.13. Nuomininkui laiku nemokant šioje Sutartyje numatytų mokesčių, įskaitant netesybas, Nuomotojas turi
teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmones dėl skolos iš Nuomininko išieškojimo, pateikti skolų išieškojimo įmonėms
informaciją, susijusią su Nuomininko skola bei jos atsiradimo pagrindu, o Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui
visas protingas patirtas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas.
X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
10.1. Šalys atleidţiamos nuo atsakomybės uţ Sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą įvykdymą,
ar vykdymą ne laiku, jeigu Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos netinkamai, ar ne laiku
dėl neišvengiamų ir nenuspėjamų aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo ir nepriklausančių nuo Šalių
valios, kurios laikomos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, tačiau bet kokiu atveju, išskyrus visas
Sutarties sąlygas, susijusias su mokėjimu pagal Sutartį.
10.2. Aplinkybės, kurios yra laikomos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, yra nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir 1996 07 15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840
patvirtintose „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“.
10.3. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, privalo raštu apie tokias aplinkybes ir
jų įtaką Sutarties vykdymui informuoti kitą Šalį per 3 (tris) darbo dienas nuo minėtų aplinkybių atsiradimo ar
suţinojimo pranešančiosios (t.y. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patiriančios) Šalies atţvilgiu dienos.
Šis terminas laikomas protingu terminu, per kurį viena Šalis turi informuoti kitą Šalį apie patiriamas nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybes.
10.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kurios
Šalies rašytiniu reikalavimu (pranešimu), perduotu kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties ir
nuomos nutraukimo dienos, Sutartis gali būti nutraukta.

XI. SUTARTIES PILDYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS
11.1. Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu ir Šalių antspaudais patvirtintu
susitarimu, jeigu atitinkamame Sutarties priedėlyje nenustatyta kitaip. Toks Šalių pasirašytas ir Šalių antspaudais
patvirtintas susitarimas arba kitais Sutartyje nustatytais atvejais vienos Šalies pranešimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.
11.2. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukiama:
11.2.1. Šalių susitarimu, kai abi Šalys pasirašo atskirą rašytinį susitarimą.
11.2.2. Nuomotojas ir Nuomininkas turi teisę pareikšti teisme reikalavimą nutraukti šią Sutartį prieš terminą,
jei kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo ir tai laikytina esminiu Sutarties paţeidimu.
11.2.3. Nuomotojas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį prieš
pasibaigiant Sutarties terminui, įspėjus Nuomininką prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo, jeigu 2
priedo atitinkamame priedėlyje nenurodytas kitas terminas, tik šiais Sutarties paţeidimo atvejais:
- jeigu Nuomininkas keturis mėnesius iš eilės nemoka Nuomos mokesčio ir kitų privalomų mokėti pagal šią
Sutartį mokėjimų;
- jeigu Nuomininkas naudojasi Objektu ne pagal Objekto paskirtį;
- jeigu Nuomininkas naudojasi Nuomotojo infrastruktūra be Nuomotojo leidimo. Sutartis vadovaujantis šiuo
punktu gali būti nutraukta tik tuo atveju, jei Nuomininkas nesumoka Nuomotojui šioje Sutartyje nustatyto dydţio
baudos uţ naudojimąsi Nuomotojo infrastruktūra be leidimo ir nepašalina paţeidimų. Jei Nuomininkas nustatytą
baudą sumoka ir pašalina paţeidimus, Nuomotojas neturi teisės nutraukti Sutarties šiame punkte aptartu pagrindu;
- jeigu Nuomininkas tyčia pablogina Objekto būklę.
11.2.4. Nuomininkas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį prieš
pasibaigiant Sutarties terminui, įspėjus Nuomotoją prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo tik šiais
Sutarties paţeidimo atvejais:
- jeigu Infrastruktūros objektas tampa netinkamu naudotis;
- jeigu Nuomotojas neperduoda Infrastruktūros objekto naudotis šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
arba kliudo Nuomininkui naudotis Objektu pagal Sutartį ar Objekto paskirtį;
- jeigu Objektas yra su trūkumais ir dėl šių trūkumų Objekto negalima naudoti pagal paskirtį ar Sutarties
sąlygas;
- jeigu Nuomininkas nėra suinteresuotas tęsti nuomos santykių pagal šią Sutartį.
11.2.5. Šių sąlygų 10.4. punkte nurodytu atveju.
11.3. Sutartis vienašališkai nesikreipiant į teismą Šalių gali būti nutraukiama 11.2.3 ir 11.2.4 punktuose
numatytais atvejais ir pagrindais tik po to, kai Sutartį vienašališkai siekianti nutraukti Šalis nusiuntė kitai Šaliai rašytinį
įspėjimą apie būtinumą įvykdyti prievolę ar pašalinti paţeidimus per protingą terminą, kuris visais atvejais negali būti
trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų skaičiuojant nuo tokio pranešimo gavimo, tačiau kita Šalis, gavusi tokį įspėjimą,
per protingą terminą, kuris visais atvejais negali būti trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų skaičiuojant nuo tokio
pranešimo gavimo, prievolės neįvykdė ar paţeidimų nepašalino.
XII.

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA IR KITOS SĄLYGOS

12.1. Ginčai ir kiti nesutarimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi ar kylantys iš jos, sprendţiami derybomis.
12.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradţios,
ginčas sprendţiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.3.
Derybų pradţia yra laikoma ta diena, kurią, iškilus ginčui ar kitam nesutarimui tarp Šalių,
susijusiam su Sutartimi, viena Šalis kreipėsi į kitą Šalį su rašytiniu pasiūlymu spręsti tą ginčą ar kitą nesutarimą
derybomis. Tuo atveju, kai abi Šalys raštu kreipiasi viena į kitą su pasiūlymu spręsti ginčą ar kitą nesutarimą,
susijusį su Sutartimi, derybomis, derybų pradţia laikoma ta diena, kurią viena iš Šalių gavo tokį pasiūlymą pirmoji.
XIII.

TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PERDAVIMAS

13.1.
Be kitos Šalies raštiško sutikimo nė viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ar
įsipareigojimų, atsiradusių
iš Sutarties,
trečiajai
šaliai. Šios nuostatos paţeidimu nelaikomi atvejai, kai
Nuomotojas, vykdydamas su Nuomininku sudarytą Sutartį, paveda atlikti tam tikras funkcijas ar darbus tretiesiems
asmenims, pagal Sutartį likdamas visiškai atsakingas Nuomininkui.
13.2. Jeigu viena iš Šalių reorganizuojama, kitos Šalies sutikimas dėl teisių ir įsipareigojimų perleidimo
nereikalingas, o Sutartis lieka galioti, ir jos sąlygos yra privalomos tos Šalies teisių ir įsipareigojimų perėmėjui.
XIV.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

14.1.Šalys saugo kaip
paslaptį ir neatskleidţia tretiesiems asmenims jokios techninės, intelektinės
(strateginiai planai, kt.), komercinės ir kitokios informacijos, nepaisant kokios formos ji būtų (rašytinė, elektroninė ar
pan.), kurią bent viena iš Šalių laiko tokia ir suteikdama viena kitai praneša apie tai, nurodydama „KONFIDENCIALU“
(toliau Sutartyje – Konfidenciali informacija). Šalys yra atsakingos uţ savo darbuotojų ir kitų asmenų, kuriems pagal
šią Sutartį buvo atskleista konfidenciali informacija, veiksmus, susijusius su konfidencialios informacijos apsauga.
14.2. Konfidenciali informacija be rašytinio kitos Šalies sutikimo neturi būti naudojama kitokiam tikslui negu
tam, kuriam viena Šalis suteikė kitai Šaliai naudoti informaciją.
14.3. Nuomotojo konfidenciali informacija yra informacija ir duomenys, susiję su Sutarties įgyvendinimu
(technologijos, kainodara, kūrybiniai pasiūlymai, sprendimai, darbo principai ir būdai bei kt.), ir kita atitinkamai
nurodyta informacija. Nuomininko konfidenciali informacija yra informacija ir duomenys, susiję su Sutarties
įgyvendinimu (infrastruktūros nuomos techninių galimybių tyrimo uţsakymai, planai, projektai, techniniai sprendimai,
susiję su nuomojamais ar ketinamais išsinuomoti Objektais, darbo principai ir būdai bei kt.), ir kita atitinkamai
nurodyta informacija.
14.4. Konfidencialios informacijos atskleidimas, perdavimas tretiesiems asmenims (šalims), paskelbimas ar
kitoks paviešinimas galimas tik gavus kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kuri:
14.4.1. yra ar tapo visuotinai viešai ţinoma Šaliai nepaţeidus Sutarties sąlygų;
14.4.2. buvo Šalies sukurta savarankiškai;

14.4.3. turi būti atskleista pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, tačiau tik tokia apimtimi,
kiek ją reikia atskleisti, kad būtų įvykdyti teisės aktų reikalavimai. Tokiu atveju Šalis, atskleidusi informaciją, turi
dėti visas pastangas, kad informuotų kitą Šalį apie tos Šalies poţiūriu konfidencialios informacijos atskleidimą;
14.4.4. yra suteikiama audito įmonei, kuri pagal sutartį ar taikytinus teisės aktus atlieka Šalies veiklos ar
finansinės atsakomybės auditą , bei advokatams, kurie pagal susitarimą teikia šaliai teisines paslaugas.
14.5. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei Nuomininkas nevykdys ar netinkamai vykdys savo finansinius
įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Nuomotojas turės teisę be atskiro Nuomininko sutikimo perduoti tretiesiems
asmenims informaciją apie Nuomininką ir jo nevykdomus finansinius įsipareigojimus.
14.6. Jei viena iš Šalių atskleidţia konfidencialią informaciją neturėdama teisės to daryti, tai kitos Šalies
reikalavimu ji privalo sumokėti kitai Šaliai 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) baudą.
XV.

KORESPONDENCIJA IR PRANEŠIMAI

15.1. Visi Šalių viena kitai perduodami pranešimai, kuriais viena šios Sutarties Šalis siekia perduoti kitai
šios Sutarties Šaliai informaciją, susijusią su Sutartimi (toliau Sutartyje – pranešimai), turi būti rašomi lietuvių kalba
ir perduodami šios Sutarties 3 priede nurodytais adresais ir būdu, jei Šalys vėliau nėra savo raštiškais
pranešimais informavusios viena kitos apie jų pasikeitimą. Pranešimai taip pat gali būti perduodami kitai Šaliai
pasirašytinai per šios Sutarties 3 priede nurodytus asmenis ryšiams. Šalys susitaria laikyti, kad pranešimai
Šaliai yra laikomi perduotais, kai jie yra pateikiami Šaliai atitinkamu Sutartyje nurodytu būdu.
XVI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Kiekviena Šalis turi teisę rašytiniu pranešimu kitai Šaliai pakeisti šios Sutarties 3 priede apie šią
Šalį esančią informaciją. Nuomotojas turi teisę rašytiniu pranešimu Nuomininkui papildyti šios sutarties 2 priede
esantį Infrastruktūros objektų sąrašą.
16.2. Jei Sutarties nuostatos prieštarauja Sutarties priedų ir/arba priedelių nuostatoms, prieštaravimas
sprendţiamas tokia tvarka:
16.2.1. Jei Sutarties nuostatos prieštarauja Sutarties priedų nuostatoms, taikomos Sutarties priedų
nuostatos;
16.2.2. Jei Sutarties nuostatos prieštarauja Sutarties priedelių nuostatoms, taikomos Sutarties priedelių
nuostatos;
16.2.3. Jei Sutarties priedų nuostatos prieštarauja Sutarties priedelių nuostatoms, taikomos Sutarties
priedelių nuostatos.
XVII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
uţ telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr." , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita: "Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

200_ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______
2 priedas
Nuomotojas pagal Sutarties sąlygas nuomoja šiuos Infrastruktūros objektus:

1

priedėlis. Jungiamasis kabelis.

2

priedėlis. Vieta technologinėse patalpose.

3

priedėlis. Vieta ryšių kabelių kanalų sistemoje.

4

priedėlis. Vieta anteniniame bokšte.

5

priedelis. Fizinė bendro naudojimo vieta technologinėse patalpose.

6

priedelis. Virtuali bendro naudojimo vieta technologinėse patalpose.

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 1 iš 1

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

200_ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______
2 priedo 1 priedelis
1

PRIEDĖLIS. JUNGIAMASIS KABELIS.

1. Bendrosios nuostatos
Jungiamasis kabelis – Nuomotojui nuosavybės teise priklausanti elektroninių ryšių tinklo dalis (varinis kabelis),
skirta sujungti skirtingų nuomotojų tinklų prijungimo taškus arba Nuomininko ir Nuomotojo telekomunikacijų tinklų
prijungimo taškus (techninei sąsajai įgyvendinti).
Vidinis jungiamasis kabelis (toliau šiame priedėlyje – VJK) – Nuomotojui nuosavybės teise priklausanti
elektroninių ryšių tinklo dalis (varinis kabelis), skirta sujungti Nuomininko įrangą su Nuomotojo pagrindinio
skirstomojo stovo stotine puse. VJK Nuomininkui nuomojamas tiktai tada, kai Nuomininkas nuomoja Vietą
technologinėse patalpose.
Išorinis jungiamasis kabelis (toliau šiame priedėlyje – IJK) – Nuomotojui nuosavybės teise priklausanti
elektroninių ryšių tinklo dalis (varinis kabelis), skirta Nuomininkui sujungti iki nuomotojo įvadinio taško (jei nesusitarta
kitaip) atvestą Nuomininko kabelį su Nuomotojo skirstyklės linijine puse. Dalinės vietinės linijos teikimo atveju IJK
skirtas nutiestą iki Nuomotojo tinklo koncentracijos elemento Nuomininko kabelį sujungti su šiuo elementu.
Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi ...........m. ..............mėn. .................d. Jeigu likus ne mažiau kaip
20 (dvidešimčiai) dienų iki Nuomos termino pabaigos nei viena iš Šalių nėra raštu pranešusi kitai Šaliai apie
atsisakymą pratęsti Nuomos terminą, laikoma, kad Nuomos terminas yra pratęstas iki ...............m. .............mėn.
..............d. / .................. metams.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

JUNGIAMOJO KABELIO TECHNINIS APRAŠAS
Jungiamąjį kabelį įrengia, ir prižiūri Nuomotojas.
Visiškai atsietos prieigos prie vietinės linijos atveju VJK nuomą sudaro šie tinklo elementai:
96 porų kabelis;
Perjungimo rėmeliai.
Dalinai atsietos prieigos prie vietinės linijos atveju VJK nuomą sudaro šie tinklo elementai:
96 porų kabelis;
Viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo dažnių šakotuvų (12x8 skirstomasis dažnių šakotuvų blokas;
Perjungimo rėmelių.
IJK nuomą sudaro šie tinklo elementai:
100 porų jungiamuoju kabelio;
Perjungimo rėmelio;
Sujungiamosios movos, atitinkančios sujungiamų kabelių tipą.
Dalinės vietinės linijos atveju IJK nuoma realizuojama tinklo elementu perjungimo rėmeliu.

Vidinio jungiamojo kabelio pavyzdys pateiktas 1 pav.:
1 pav.
Vietos suteikimas
technologinėse
patalpose
Krosavimo
rėmelis
Operatoriaus
įranga

Skirstyklė
(MDF)

Abonento
patalpos

Tinklo galinis
taškas

Mova
TEO patalpos
Tinklo prijungimo
taškas
Operatoriaus
patalpos
Vidinis jungiamasis
kabelis

Išorinis jungiamasis
kabelis
Varinė prieiga

Lapas 1 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

Išorinio jungiamojo kabelio pavyzdys pateiktas 2 pav.:
2 pav.
Skirstyklė
(MDF)

Vietos suteikimas
technologinėse
patalpose
Krosavimo
rėmelis
Operatoriaus
įranga

Abonento
patalpos

Tinklo galinis
taškas

Mova
TEO patalpos
Tinklo prijungimo
taškas
Operatoriaus
patalpos
Vidinis jungiamasis
kabelis

Išorinis jungiamasis
kabelis
Varinė prieiga

Išorinio jungiamojo kabelio pavyzdys , kai Nuomininko išorinis jungiamasis kabelis nutiesiamas iki
Nuomotojo tinklo koncentracijos taško, pavyzdys pateiktas 3 pav.:
3 pav.
Skirstomoji
spinta,
dėžutė arba
stulpelis

Operatoriaus
tinklas
Abonento
patalpos

TEO patalpa

Tinklo galinis
taškas
Varinė prieiga

3.

Papildomos Objekto nuomos sąlygos

3.1. Kiekvienam jungiamajam kabeliui nuomoti pildomas atskiras Prašymas.
3.2. Įrengus Jungiamąjį kabelį Nuomininko ir Nuomotojo atstovai pasirašo Jungiamojo kabelio perdavimo aktą, o
IJK nuomos atveju papildomai pasirašomas telekomunikacijų tinklo eksploatacinės atsakomybės ir veiklos ribų
nustatymo aktas.
3.3. Jeigu Nuomininkas atsisako pasirašyti Jungiamojo kabelio perdavimo ar/ir IJK nuomos atveju –
telekomunikacijų tinklo eksploatacinės atsakomybės ir veiklos ribų nustatymo aktus, tai Nuomotojas neleidžia
Nuomininkui naudotis Jungiamuoju kabeliu.
4.

Baigiamosios nuostatos

4.1. Šiame priedėlyje ir jo papildymuose aiškiai neapibrėžtos sąvokos Šalių yra suprantamos ir aiškinamos pagal
sutartyje ir kituose jos prieduose apibrėžtas ar/ir pavartotas sąvokas.
4.2. Šis priedėlis yra neatskiriama sutarties dalis ir gali būti keičiamas kaip numatyta sutartyje ar šiame
priedėlyje.
4.3. Šis priedėlis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties galiojimo pabaigos.
4.4. Nuomotojas turi teisę nuraukti šio priedėlio ir jo papildymų galiojimą nutraukus Objekto nuomą ar po Nuomos
termino pabaigos.
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 2 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

1 PRIEDĖLIO
1 PAPILDYMAS
JUNGIAMOJO KABELIO NUOMOS MOKESČIAI
1. Jungiamojo kabelio nuomos mokesčiai
1.1 Paslaugos kainos pateiktos be PVM. PVM dydis taikomas pagal galiojančius LR mokesčių

įstatymus.

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.

Mokesčio dydis
Tarifas, Lt (be PVM)
50.00

Mokesčių rūšys

Eil.Nr.

Techninių sąlygų pateikimo mokestis
Jungiamojo kabelio įrengimo mokestis
Mėnesinis mokestis
Mėnesinis nuomos mokestis 20 porų ir kai kabelio ilgis 50 m.
Mėnesinis nuomos mokestis 50 porų ir kai kabelio ilgis 50 m.
Mėnesinis nuomos mokestis 100 porų ir kai kabelio ilgis 50 m.
Mėnesinis nuomos mokestis 20 porų ir kai kabelio ilgis 100 m.
Mėnesinis nuomos mokestis 50 porų ir kai kabelio ilgis 100 m.
Mėnesinis nuomos mokestis 100 porų ir kai kabelio ilgis 100 m.
Jungiamojo kabelio atjungimo mokestis

1000.00
59.72
149.00
298.62
119.45
298.50
597.24
65.41

2. Mokesčių pakeitimas
2.1 Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti šiame papildyme nurodytus nuomos mokesčius, pranešus apie tai
Nuomininkui raštu ne vėliau kaip prieš 1(vieną) mėnesį iki jų pasikeitimo dienos.
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 3 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

200_ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______

2 priedo 2 priedelis
2 PRIEDĖLIS. VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE.
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Technologinės patalpos – patalpos, skirtos tik elektroninių ryšių įrenginių patalpinimui.
1.2. Vieta technologinėse patalpose arba Vieta – 800x800x2400 mm erdvės plotas, skirtas
Nuomininko įrenginiams Nuomotojo technologinėje patalpoje įrengti ir laikyti.
1.3. Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi .......... m. ...........mėn. ..............d.
Jeigu likus ne
mažiau kaip 20 (dvidešimčiai) dienų iki Nuomos termino pabaigos nei viena iš Šalių nėra raštu pranešusi kitai
Šaliai apie atsisakymą pratęsti Nuomos terminą, laikoma, kad Šalys atsisako pratęsti nuomos terminą.
2. Vietos technologinėje patalpoje techninis aprašas
2.1. Vietos technologinėje patalpoje techninis aprašas pateiktas 1 lentelėje.
1 lentelė
Įrenginiai
Sritis
Bendrieji
reikalavimai

Elektros
maitinimas
kintamąja
srove
Elektros
maitinimas
nuolatine
srove
Klimatinės
sąlygos

Parametrai

Įvadinis kabelių kanalas (šachta)
Kabelių laikikliai
Dielektrinė antistatinė grindų danga
Dažytos sienos ir lubos
Apšvietimas
Bendros paskirties 230 V kintamosios
srovės tinklo lizdai
Kintamosios srovės tinklas
Rezervinis kintamosios srovės šaltinis
(generatorius, UPS)

Elektros
įrenginių
naudojimo
sąlygos

Pagal ETS 300 132-2
Akumuliatoriai, 8val.

Oro kondicionavimas

Temperatūra:
205C,
drėgmė 60 proc.
Priverstinis su sprogimui
atsparia sistema
Pagal
Lietuvos
Respublikoje galiojančias
taisykles
Pagal
LST
EN
300
386:2000en standartą
≤10
Ω
įžeminimo
elektrodas

Elektros sauga

Elektromagnetinis suderinamumas
Įžeminimas

Sauga nuo viršįtampių
Aliarmų
sistema

Pagal TR 14: 1999 Techn.
reikalavimus

Nesankcionuoto įėjimo į patalpą aliarmas
Aukštos temperatūros aliarmas

Priešgaisrinė
sauga

230/400V, 50Hz, iki XX kW
230/400 V, 50Hz iki XX kW

Nuolatinės srovės 48 V tinklas
Rezervinis nuolatinės srovės šaltinis

Oro vėdinimas

Dūmų aliarmas
Gaisro gesinimo sistema

Nuomotojo parametrų
poreikis, Taip/Ne

Pradeda veikti temperatūrai
pakilus iki 30 ºC
Pagal PST-08-99 taisykles

2.2. Trijų standartinių vietų išdėstymo technologinėse patalpose pavyzdys yra pateiktas 1 pav.:

Lapas 1 iš 5

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

1 pav.
Standartinė vieta 800X800X2400

3650
600

1
750

750

2

3300

3

Vėdinimas, kondicionavimas,
el. maitinimas

750

900

3. Papildomos Objekto nuomos sąlygos
3.1. Nuomininkui suteikiama teisė talpinti savo įrangą Nuomotojo technologinėse patalpose,
vadovaujantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. vasario 18
d. įsakymu Nr. 20 „Dėl telekomunikacijų operatorių vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, bokštų ir stiebų bendro
naudojimo taisyklių patvirtinimo” arba jį vėliau pakeitusių dokumentų nuostatomis.
3.2. Kiekvienai Vietai nuomoti pildomas atskiras techninių sąlygų tyrimo užsakymas.
3.3. Nuomininkas, gavęs Nuomotojo sutikimą, pateikia Nuomotojui suderinti numatomų atlikti
pageidaujamoje išsinuomoti Vietoje darbų projektą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo apie Nuomotojo
sutikimą išsiuntimo dienos.
3.4. Perdavus Vietą, Nuomininkas ir Nuomotojo atstovai užpildo ir pasirašo Vietos perdavimo aktą,
Telekomunikacijų tinklo eksploatacinės atsakomybės ir veiklos ribų aktą, Elektros energijos teikimo sąlygas,
Elektros tinklų atsakomybės ribų aktą.
3.5.
Nuomininkas įsipareigoja, keičiant įrangos, kuri montuojama Nuomotojo infrastruktūroje,
saugaus eksploatavimo taisykles ir charakteristikas, informuoti Nuomotoją ne vėliau, kaip likus 1 (vienam)
mėnesiui iki su šiais pakeitimais susijusių darbų numatomos pradžios.
3.6. Pasibaigus Vietos nuomai Nuomininkas netenka teisės patekti į Technologines patalpas.
3.7. Nuomininkas privalo laikytis Nuomotojo nustatytos patekimo ir buvimo Technologinėse
patalpose tvarkos.
3.8. Jei po darbų atlikimo išnuomotoje Vietoje Nuomininkas vėl pageidauja atlikti darbus, tai jis turi
kreiptis į Nuomotoją Leidimo dirbti pagal Sutarties 1 priedo sąlygas. Tokiu atveju Leidimas dirbti yra išduodamas
ne vėliau nei iki kitos darbo dienos pabaigos.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Šiame priedėlyje ir jo papildymuose aiškiai neapibrėžtos sąvokos Šalių yra suprantamos ir
aiškinamos pagal sutartyje ir kituose jos prieduose apibrėžtas ar/ir pavartotas sąvokas.
4.2. Šis priedėlis yra neatskiriama sutarties dalis ir gali būti keičiamas kaip numatyta sutartyje ar
šiame priedėlyje.
4.3. Šis priedėlis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties galiojimo pabaigos.
4.4. Nuomotojas turi teisę nuraukti šio priedėlio ir jo papildymų galiojimą nutraukus Objekto nuomą
ar po Nuomos termino pabaigos.
4.5. Patekimui į patalpas klientas turi registruotis tel.: 8 (5) 2367025
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

Lapas 2 iš 5

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 3 iš 5

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

2 PRIEDĖLIO
1 PAPILDYMAS
1. VIETOS TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE NUOMOS MOKESČIAI
1.1. Paslaugos kainos pateiktos be PVM. PVM dydis taikomas pagal galiojančius LR mokesčių įstatymus.
Mokesčio dydis

Eil.
Nr.

Paslaugų rūšys

Tarifas, Lt (be PVM)

1

2

3

1

Techninių galimybių tyrimas
Vieta technologinėse patalpose

2

69.21

Įrengimo mokestis
Vieta technologinėse patalpose
Vietos suteikimas

1,911.50

Elektros įvadas

2,000.00

Nepertraukiamas el. maitinimas

21,400.00

Vėdinimas

5,700.00

Įžeminimas

5,400.00

Viso
3

36,500.00

Mėnesinis mokestis
Vieta technologinėse patalpose

5

236.11

Vienkartiniai mokesčiai
Palyda į technologines patalpas

5.1.

Už pirmą valandą darbo metu

5.2.

Už paskesnes valandas darbo metu

57.51

5.3.

Už pimą valandą nedarbo valandomis

155.29

5.4.

Už paskesnes valandas ne darbo metu

97.50

91.57

1.2. Suvartotos elektros energijos kaina už einamąjį mėnesį apskaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų

ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintais tarifais pagal skaitiklio rodmenis dvinariu galios dedamosios
ir vienos laiko zonos/dviejų laiko zonų energijos dedamosios tarifu, arba pagal faktinę naudojamąją galią
dvinariu galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios tarifu pridėjus 10% elektros linijų
priežiūros mokestį.
1.3. Nuomos mokesčiai, bei mokestis už elektros energijos suvartojimą pagal nuomininko pasirinktą kainos
apskaičiavimo variantą pradedami skaičiuoti nuo Vietos Nuomos termino pradžios.
2. Mokesčių pakeitimas
2.1. Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti šiame papildyme nurodytus mokesčius, pranešus apie tai
Užsakovui raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki jų pasikeitimo dienos.
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 4 iš 5

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

Lapas 5 iš 5

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

2 PRIEDĖLIO
2 PAPILDYMAS
NUOMOJAMŲ PATALPŲ IR PLOTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Patalpų, kuriose patalpinta
įranga, adresas

Vietų /
kv.m
skaičius
patalpoje.

Vienos vietos
patalpoje nuomos
kaina Lt be PVM

Pastabos

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 1 iš 1

TEO LT, AB Savanorių pr. 28,
LT-03501 Vilnius Kodas 1212 15434,
PVM kodas LT212154314 Juridinių asmenų registras
2010 m. balandžio 1 d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______

2 priedas
Nuomotojas pagal Sutarties sąlygas nuomoja šiuos Infrastruktūros objektus:

1 priedėlis. Jungiamasis kabelis.
2 priedėlis. Vieta technologinėse patalpose.
3 priedėlis. Vieta ryšių kabelių kanalų sistemoje.
4 priedėlis. Vieta anteniniame bokšte.
5 priedelis. Fizinė bendro naudojimo vieta technologinėse patalpose.
6 priedelis. Virtuali bendro naudojimo vieta technologinėse patalpose.

Nuomotojas
TEO LT, AB Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434 PVM mokėtojo kodas LT
212154314 Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje už
telekomunikacijų paslaugas) Klientų
aptarnavimas telefonu 1816 Nemokama
informacijos linija 117 Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt
___________________________ A.V. [parašas]

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas" "Gatvė, Nr" , "Pašto
indeksas" , Miestas Tel.: "Tel. numeris" , faksas
"Fax. numeris" Įmonės kodas “Kodas “ PVM
mokėtojo kodas “Kodas “ Juridinių asmenų
registras Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos
numeris"
_______________________ A.V. [parašas]

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

20__ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______
2 priedo 3 priedėlis

20__ m. ......................... ..... d.

3 PRIEDĖLIS. VIETA RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ SISTEMOJE
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ryšių kabelių kanalų sistema arba RKKS – Nuomotojui priklausanti elektroninių ryšių
infrastruktūros dalis, sudaryta iš kanalų, šulinių bei kitų įrenginių (šulinių liukų, gelžbetonių dangčių, užraktų, ryšių
kabelių atramų, gembių, gelžbetonių reguliavimo žiedų ir kt.), skirta ryšių kabeliams įverti (tiesti) ir (arba) išverti,
sujungti ir naudoti po žeme neatliekant žemės kasimo darbų, taip pat tiltų ir kelių (gatvių) perdavimo konstrukcijose,
bei kitiems elektroninių ryšių įrenginiams įrengti ir jiems apsaugoti
1.2. Vieta ryšių kabelių kanalų sistemoje arba Vieta – Ryšių kabelių kanalų sistemoje išnuomojama
erdvė, skirta vienam ryšių kabeliui tiesti, kurios ilgis ir konkreti buvimo atkarpa (maršrutas) yra Šalių sutarta ir nustatyta
prie šios sutarties pridedamuose projektiniuose dokumentuose ir kurią naudoti pagal paskirtį nėra būtinas
žemės sklypas, kuriame yra Ryšių kabelių kanalų sistema.
1.3. Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi 2015 m. kovo mėn. 31 d. Ne vėliau kaip prieš 6
(šešis) mėnesius iki Nuomos termino pabaigos Nuomotojas praneš Nuomininkui apie teisę sudaryti sutartį dėl Objekto
nuomos naujam terminui.
Jeigu per 2 (du) mėnesius nuo pranešimo apie teisę sudaryti sutartį naujam terminui dienos Nuomininkas
raštu kreipsis į Nuomotoją dėl Objekto nuomos naujam terminui ir nepareikš pastabų dėl naujos viešai paskelbtos
standartinės sutarties sąlygų, laikoma, kad Nuomininkas nori pratęsti Nuomos terminą naujos viešai paskelbtos
standartinės sutarties sąlygomis.
Jeigu per 2 (du) mėnesius nuo pranešimo apie teisę sudaryti sutartį naujam terminui dienos Nuomininkas
raštu kreipsis į Nuomotoją dėl Objekto nuomos naujam terminui ir pareikš pastabas dėl naujos viešai paskelbtos
standartinės sutarties sąlygų, Šalys pradeda derybas. Šalims iki derybų termino pabaigos, kuris negali būti ilgesnis nei
Nuomos termino pabaiga, nesutarus dėl sutarties sąlygų, Objekto nuoma tęsiama pagal naujos viešai paskelbtos
standartinės sutarties sąlygas, išskyrus tas sąlygas, kurios Nuomininko yra ginčijamos kaip prieštaraujančios Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių nuostatoms
ir/arba blogina Nuomininko padėtį. Šios ginčijamos sąlygos Nuomininkui nebus taikomos tik tuo atveju, jei Nuomininkas
įstatymų numatyta tvarka kreipsis dėl ginčo nagrinėjimo.
Jeigu likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Nuomos termino pabaigos Nuomininkas
raštu nesikreips į Nuomotoją dėl Objekto nuomos naujam terminui, laikoma, kad Šalys atsisako pratęsti Nuomos
terminą ir Nuomininkas privalo grąžinti atlaisvintą Objektą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
Tuo atveju, jei pasibaigus nuomos terminui Objektas toliau nebus nuomojamas ir Nuomotojas
pagrįstai reikalaus grąžinti Objektą Nuomotojui, Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 1 (vienerius) metus ir 6
(šešis) mėnesius iki Objekto nuomos termino pabaigos pradėti derybas dėl Nuomininko ryšio kabelių (įrenginių)
tolimesnio panaudojimo ar iškėlimo sąlygų bei kompensavimo tvarkos.
1.4. Projektas – dokumentų visuma dėl ryšių kabelių tiesimo arba išvėrimo ir įrangos įrengimo
Nuomotojo RKKS, parengta ir suderinta su Nuomotoju vadovaujantis Nuomotojo išduotomis projektavimo
sąlygomis. Projektas parengiamas pagal vieno ar kelių (ne daugiau kaip trijų) techninių galimybių tyrimo užsakymų
Nuomotojo išduotas projektavimo sąlygas.
1.5. RKKS būklė - Nuomotojo RKKS, kurioje Nuomininkas pageidauja nuomoti Vietą, gali būti su kai
kuriais trūkumais, atsiradusiais dėl įprasto nusidėvėjimo, gamtos reiškinių ir procesų poveikio (pvz., šuliniuose,
vamzdžiuose gali būti vandens, įtrūkimų, žemių ir kitų panašių fizinių trūkumų), kurie netrukdo objekto naudoti pagal jo
tiesioginę paskirtį. Nuomininkas sutinka, kad Ryšių kabelių kanalų sistemos būklės pablogėjimas galimas dėl natūralių
procesų poveikio (pvz., užlūžęs, užšalęs vamzdis, užneštas žemėmis ir kita).
1.6. RKKS kapitalinis remontas – Nuomotojo lėšomis atliekami pažeistų ar sulūžusių šulinių
perdangų, sulaužytų ir dingusių šulinių dangčių, liukų atstatymo darbai.
1.7. RKKS einamasis remontas – Nuomininkui tiesiant ir/arba išveriant jam priklausančius ryšių
kabelius Nuomotojo RKKS, Nuomininko nuožiūra ir jo sprendimu bei sąskaita atliekami dėl natūralių procesų poveikio
nepraeinamų kanalų (pvz., užlūžęs, užšalęs vamzdis, užneštas žemėmis ir kita) atstatymo darbai. Šie darbai atliekami
išimtinai tik ryšių kabelių tiesimo metu, tuo tarpu Nuomininkui patiesus jam priklausančius ryšių kabelius, šiame punkte
nurodytų darbų Nuomininkas neatlieka, atitinkamai RKKS būkle nuo šio momento rūpinasi išimtinai Nuomotojas savo
lėšomis.
1.8. Projektavimo sąlygos – Nuomotojo išduotas dokumentas, kuriame išvardintos sąlygos ir
reikalavimai projektui parengti.

1.9. Avarinis remontas – Nuomotojo atliekami darbai, kuriais yra atstatomi sugadinti RKKS elementai
bei RKKS elementų sugadinimai, atsiradę dėl piktybinių veiksmų (vagysčių, vandalizmo, statybos vykdymo, nesilaikant
Lietuvos Respublikos teisės aktų) ir stichinių nelaimių (potvynio, gaisro ir pan.), kurių rezultate nutrūksta paslaugų,
teikiamų naudojant RKKS esančius kabelius, teikimas Nuomininko ir/ar Nuomotojo klientams. Jeigu paslaugų teikimas
nenutrūksta tai nėra laikoma, kad įvyko avarija. Sugadintus ryšių kabelius ir kitus elementus, susijusius su ryšių
kabeliais atsistato jų savininkai.
1.10. Darbų baigimo aktas - dokumentas, patvirtinantis Nuomininko vykdytų ir užbaigtų darbų faktą ir
laiką, siekiant išsinuomoti (grąžinti) Vietą Nuomotojo Ryšių kabelių kanalų sistemoje, bei nurodantis Nuomininko įvertų
(išvertų) kabelių kiekinius rodiklius ir nuomojamos Vietos būklę, esančią darbų baigimo dieną, bei kitą informaciją. Šis
aktas yra Infrastruktūros nuomos sąlygose numatytų Objekto perdavimo ir Objekto grąžinimo akto atitikmuo, todėl
papildomai Objekto perdavimo ir Objekto grąžinimo aktai nėra pildomi nuomojantis vietą RKKS.
2. Papildomos Objekto nuomos sąlygos
2.1. Nuomininkas, pageidaujantis gauti Nuomotojo sutikimą (Infrastruktūros Nuomos sąlygų 1
priedas 4.1.1 papunktis) nuomoti Nuomotojo infrastruktūroje konkrečią Vietą ryšių kabeliui pakloti, užpildo ir pateikia
Nuomotojui RKKS nuomos projektavimo sąlygų tyrimo užsakymą jame atskirai nurodydamas kiekvieną pageidaujamą
nuomoti Vietos atkarpą (maršrutą) ir pateikia atkarpų (maršrutų) išsidėstymo vietovėje planą (schemą). Vienas
užsakymas gali būti rašomas tik vieno miesto ar atskiros gyvenvietės ribose, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.
2.2. Nuomotojas atlieka techninių galimybių tyrimą pagal pateiktus užsakymus per 1 (vieną) mėnesį nuo
užsakymo priėmimo dienos.
2.3. Šalys susitaria, jog Nuomininkas nemoka techninių galimybių tyrimo ir informacijos pateikimo
mokesčio už techninių galimybių tyrimo užsakymą tuo atveju, kai Nuomininkas nuomojamoje RKKS keičia savo ryšių
kabelį ir vietoje jo į nuomojamą RKKS patiesia tokio pat arba mažesnio diametro ryšių kabelį. Tokiu atveju techninių
galimybių tyrimas atliekamas ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Taip pat tokiu atveju
Nuomininkas nemoka nuomos mokesčio už naujai įveriamą ryšių kabelį darbų vykdymo metu, bet ne ilgiau nei 10
darbo dienų nuo leidimo išdavimo dienos. Jeigu Nuomininkas įvėręs naują ryšių kabelį neišveria esamo ryšių kabelio
per suteiktą 10 darbo dienų terminą nuo leidimo išdavimo dienos, Nuomininkas privalo mokėti Nuomotojui dvigubo
dydžio Nuomos mokestį už naujai įvertą ryšių kabelį iki to momento, kol nebus pasirašytas išverto senojo kabelio
darbų baigimo aktas.
2.4. Šio priedėlio 2.2 punkte nurodytu terminu Nuomotojas atlikęs techninių galimybių tyrimus:
2.4.1 esant techninėms galimybėms ir nesant kitų šiai nuomai taikytinuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose numatytų atsisakymo nuomoti pagrindų, duoda sutikimą išsinuomoti, paruošia
projektavimo sąlygas ir rezervuoja Vietą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui arba 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui (jeigu
atliekami žemės kasimo darbai) darbų projektui parengti ir suderinti su Nuomotoju. Šis terminas pratęsiamas
Nuomotojo vėlavimo terminui, jeigu Nuomotojas laiku nepateikė atsakymo pagal 1 priedo 4.8 punktą, jei Šalys
nesusitaria dėl ilgesnio termino.
2.4.2. nesant techninių galimybių ar esant kitų šiai nuomai taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytų atsisakymo nuomoti RKKS pagrindų, neduoda sutikimo išsinuomoti Vietą. Atsisakymo nuomoti vietą
atveju priežastys pateikiamos projektavimo sąlygose.
2.5. Nuomininkas, gavęs Nuomotojo sutikimą, pateikia Nuomotojui suderinti numatomų atlikti
pageidaujamoje išsinuomoti Vietoje darbų projektą ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius arba 10 (dešimt)
mėnesių (jeigu atliekami žemės kasimo darbai) nuo pranešimo apie Nuomotojo sutikimą išsiuntimo dienos (pranešimo
originalas siunčiamas paštu, o kopija - elektroniniu paštu). Praleidus šiame punkte nustatytą terminą dėl Nuomininko
kaltės, Nuomininkas privalo pakartotinai pateikti techninių sąlygų tyrimo užsakymą Nuomotojui.
2.6. Projektas Nuomotojui suderinti pateikiamas ne mažiau kaip dviejuose egzemplioriuose, kurių vienas
suderintas egzempliorius neatlygintinai paliekamas Nuomotojui, o kitas grąžinamas Nuomininkui. Suderintas projektas
galioja iki pilno darbų užbaigimo arba Nuomininko atsisakymo toliau vykdyti darbus pagal suderintą projektą.
2.7. Nuomininko darbų projektas parengiamas pagal vieno arba kelių (ne daugiau kaip trijų) pilnų, jei jų
dalies Nuomininkas vykdyti neatsisakė, techninių galimybių tyrimo užsakymų Nuomotojo išduotas projektavimo sąlygas
ir turi atitikti projektavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Pagal vienas projektavimo sąlygas negali būti rengiami keli
projektai. Reikalavimai nurodyti projektavimo sąlygose neturi nustatyti aukštesnius reikalavimus nei yra nustatyti
statybos norminiuose dokumentuose, RRT norminiuose dokumentuose ir kituose taikytinuose Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.
2.8. Nuomininkas turi teisę pakeisti ir/ar papildyti projektą iki projekto suderinimo su Nuomotoju
dienos. Išaiškėjus naujoms aplinkybėms, Nuomininkas turi teisę pakeisti ir/ar papildyti projektą bet kuriuo projektavimo
ar darbų vykdymo metu prieš tai aptaręs su Nuomotoju ir pakartotinai pateikęs projektą Nuomotojui atliktoms
korekcijoms suderinti. Tuo atveju, jeigu projektavimo sąlygose nurodytos alternatyvios movų talpinimo vietos,
Nuomotojas projekto derinimo metu suderina trūkstamas RKKS atkarpas.
2.9. Nuomininkas taip pat parengia ir pateikia Nuomotojui derinimui numatomų atlikti darbų projektą tais
atvejais, kai Nuomininkas atlieka kabelio tipo keitimą (varinį kabelį keičiant į optinį kabelį ar atvirkščiai)
išveriant esamą kabelį. Tokio projekto derinimo laikas neturi būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų, jei projekte nėra
numatytas naujų movų talpinimas.
2.10. Pagal suderintą projektą Nuomotojas išduoda Nuomininkui vieną leidimą (tiek jo egzempliorių, kiek,
leidime nurodyta Nuomininko rangovų) dirbti Nuomotojo RKKS dėl visų konkrečiame projekte prašomų ryšių kabelių
tiesimo ir įrangos įrengimo darbų. Leidimas galioja iki leidime nurodytos datos, o Nuomininko prašymu tęsiamas iki
pilno darbų užbaigimo, pagal projektą kuriam leidimas buvo išduotas.
2.11. Nuomininkas užbaigęs darbus Nuomotojo RKKS iki leidime nurodytos datos ir pridavęs darbus
Nuomotojo atstovui paruošia ir pateikia Nuomotojui nustatytos formos darbų baigimo aktą, taip pat pateikia pataisytą
projektą, jei projektas buvo keičiamas ir/ar pildomas, bet nebuvo pateiktas Nuomotojui jį derinant. Šiuos dokumentus
Nuomotojas turi priimti, pasirašyti ir suderinti per 15 kalendorinių dienų nuo jų gavimo. Jeigu Nuomotojas per šiame
punkte nurodytą terminą nepriima, nepasirašo ir nesuderina darbų baigimo akto ir/arba pataisyto projekto, tuomet
nepriklausomai nuo to, kada Nuomotojas minėtus veiksmus faktiškai atliko, bus laikoma, jog minėti veiksmai atlikti 15
(penkioliktą) kalendorinę dieną nuo darbų baigimo akto ir/arba pataisyto projekto gavimo dienos.
2.12.Jeigu Nuomininkui vykdant RKKS kabelių tiesimo, išvėrimo darbus pagal Nuomotojo suderintus
projektus paaiškėja, kad tokie darbai negalimi dėl RKKS esamos būklės – nepraeinamų kanalų/vamzdynų (pvz.,
užlūžęs, užšalęs vamzdis, užneštas žemėmis ir kita) ar kitokių trūkumų, tai RKKS ar jos dalies atstatymo ar trūkumų
pašalinimo darbus vykdo Nuomininkas savo nuožiūra ir sprendimu bei sąskaita. Atitinkamai Nuomotojas, Nuomininkui
pateikus prašymą šiame punkte nurodytus darbus vykdyti, įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo
gavimo išduoti sutikimą tokių darbų atlikimui ir leidimui žemės kasimo darbams iš atitinkamos savivaldybės gauti.
2.13. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais trečiajai šaliai statinių statybos
ar rekonstrukcijos metu vykdant RKKS elementų perkėlimą, RKKS esantys Nuomininko kabeliai gali
būti

perkeliami į artimiausiai esantį RKKS elementą trečiosios šalies, vykdančios statinių statybos ar rekonstrukcijos
darbus, lėšomis. Nuomotojas įsipareigoja išduodant projektavimo sąlygas trečiajai šaliai šiame punkte numatytų darbų
vykdymui nurodyti derinti visus planuojamus vykdyti RKKS elementų perkėlimo darbus su Nuomininku.
2.14. RKKS, kurioje yra Nuomininko įrenginiai, pardavimo ar kitokio nuosavybės teisės perleidimo atveju
pranešti RKKS pirkėjui ar kitokios sutarties šaliai apie šią Sutartį, o Nuomininkui apie RKKS pardavimą ar kitokį
perleidimą ne vėliau kaip prieš 3 (tris ) mėnesius iki RKKS pardavimo ar kitokio nuosavybės teisės perleidimo
sutarties sudarymo dienos.
2.15. Pablogėjus Objekto, kurio Nuomotojas nenaudoja savo reikmėms, būklei taip, kad juo
nebegalima naudotis pagal tiesioginę paskirtį ir Nuomotojui nusprendus nebeeksploatuoti Objekto, Nuomotojas
įsipareigoja pasiūlyti Nuomininkui įsigyti minėtą Objektą bei suteikti ne trumpesnį nei 3 mėnesių terminą atsakymui į šį
pasiūlymą pateikti. Jei Nuomininkas per 3 (tris ) mėnesius nuo pasiūlymo įsigyti Objektą pateikimo dienos nepateikia
Nuomotojui savo atsakymo arba atsisako įsigyti Objektą, Nuomotojas turi teisę pareikalauti Nuomininko grąžinti
Objektą. Nuomininkas privalo grąžinti atlaisvintą Objektą ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo pareikalavimo grąžinti
Objektą dienos.
3.

Papildomos Šalių atsakomybės sąlygos

3.1. Nuomininkas turi teisę naudotis tik su Nuomotoju sutarta vieta RKKS, kai Nuomininkas yra įvykdęs
visas šias sąlygas:
3.1.1. pateikęs Nuomotojui vietos RKKS nuomos techninių sąlygų tyrimo užsakymą; ir
3.1.2. suderinęs su Nuomotoju projektą; ir
3.1.3. turi Nuomotojo išduotą leidimą dirbti Nuomotojo RKKS.
3.2. Laikoma, kad Nuomininkas naudojasi RKKS be Nuomotojo leidimo ir pažeidžia Sutartyje nustatytą
draudimą nesinaudoti Nuomotojo infrastruktūra be Nuomotojo leidimo, jeigu:
3.2.1. Nuomotojo RKKS, kurioje yra nutiesti/įverti Nuomininko ryšių kabeliai po šio priedėlio ir/ar Sutarties
pasirašymo, Nuomininkas naudojasi neįvykdęs šio priedėlio 3.1 punkte numatytų visų sąlygų ar bent vienos iš
sąlygų. Šalys susitaria, kad Nuomininkas nepažeidžia draudimo nesinaudoti Nuomotojo infrastruktūra be Nuomotojo
leidimo, jeigu Nuomininkas turi Nuomotojo patvirtintą darbų baigimo aktą.
3.2.2. Nuomotojo RKKS, kurioje yra nutiesti/įverti Nuomininko ryšių kabeliai iki šio priedėlio ir/ar Sutarties
pasirašymo, Nuomininkas naudojasi neturėdamas nei vieno Sutarties vykdymo dokumento su Nuomotoju (projekto,
arba leidimo dirbti Nuomotojo RKKS, arba darbų baigimo akto, arba kitų dokumentų, kuriuose būtų su Nuomotoju
suderintas atitinkamų RKKS objektų naudojimas). Šalys taip pat susitaria, kad Nuomininkas nepažeidžia draudimo
nesinaudoti Nuomotojo infrastruktūra be Nuomotojo leidimo, jeigu be leidimo naudojama Nuomotojo RKKS, kurioje
yra nutiesti/įverti Nuomininko ryšių kabeliai iki šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo, sudaro ne daugiau nei 5 proc.
visų Nuomininko nuomojamų RKKS objektų.
3.3. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas iki šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo turėjo sutartinius santykius
su Nuomotoju dėl RKSS nuomos, ir šiuo priedėliu ir/ar Sutartimi yra tęsiama vietos RKKS nuoma naujam terminui:
3.3.1. šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo dieną Nuomininkas šio priedėlio 2 papildyme nurodo bendrą
iki šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo Nuomotojo RKKS nutiestų/įvertų Nuomininko ryšių kabelių ilgį; arba
3.3.2. per 6 (šešis) mėnesius nuo šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo dienos Nuomininkas atlieka iki
šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo Nuomotojo RKKS nutiestų/įvertų Nuomininko ryšių kabelių inventorizaciją ir
pateikia atliktos inventorizacijos duomenis/rezultatus Nuomotojui. Šalys susitaria, kad inventorizacijos atlikimo metu,
bet ne ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius nuo šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo dienos, sąlygos, susijusios su RKKS
naudojimusi be Nuomotojo leidimo ir už tai šio priedėlio 3.5. punkte numatytos sankcijos nebus taikomos iki šio
priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo Nuomotojo RKKS nutiestų/įvertų Nuomininko ryšių kabelių atžvilgiu.
3.4. Nuomininkas norėdamas pagrįsti aplinkybę, kad ryšių kabeliai yra nutiesti/įverti iki šio priedėlio ir/ar
Sutarties pasirašymo, gali remtis šio priedėlio 3.2.2. punkte nurodytais dokumentais ir kitais įrodymais.
3.5. Nuomininkui pažeidus Sutartyje nustatytą draudimą nesinaudoti Nuomotojo infrastruktūra
be Nuomotojo leidimo, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma
minimaliais Nuomotojo tiesioginiais nuostoliais ir pašalinti pažeidimus, pateikiant Nuomotojui suderinimui
projektą dėl RKKS, kuria buvo naudojamasi be leidimo, bei darbų baigimo aktą per Nuomotojo nustatytą terminą, kuris
visais atvejais negali būti trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų. Šalys susitaria, kad Nuomininkas privalo sumokėti
Nuomotojui tokio dydžio baudą:
3.5.1. 5 000 Lt (penkių tūkstančių litų) baudą kai Nuomininkas Nuomotojo RKKS yra nutiesęs/įvėręs ryšių
kabelių ne daugiau nei 100 metrų;
3.5.2. 20 000 Lt ( dvidešimties tūkstančių litų) baudą kai Nuomininkas Nuomotojo RKKS yra
nutiesęs/įvėręs ryšių kabelių daugiau nei 100 metrų, bet ne daugiau nei 1000 metrų;
3.5.3. 40 000 Lt (keturiasdešimties tūkstančių litų) baudą kai Nuomininkas Nuomotojo RKKS yra
nutiesęs/įvėręs ryšių kabelių daugiau nei 1000 metrų, bet ne daugiau nei 5000 metrų;
3.5.4. 60 000 Lt (šešiasdešimties tūkstančių litų) baudą kai Nuomininkas Nuomotojo RKKS yra
nutiesęs/įvėręs ryšių kabelių daugiau nei 5000 metrų, bet ne daugiau nei 10000 metrų;
3.5.5. 80 000 Lt (aštuoniasdešimties tūkstančių litų) baudą kai Nuomininkas Nuomotojo RKKS yra
nutiesęs/įvėręs ryšių kabelių daugiau nei 10000 metrų;
Nuomininkui sumokėjus baudą ir pateikus Nuomotojui suderinimui projektą dėl RKKS, kuria buvo
naudojamasi be leidimo, bei darbų baigimo aktą, Nuomotojas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka suderinti
Nuomininko pateiktą projektą dėl RKKS, kuria buvo naudojamasi be leidimo, bei sudaryti reikiamus šios sutarties
priedus, priedėlius, jų papildymus ir kitus sutarties vykdymo dokumentus.
3.6. Jeigu Nuomotojas vėluoja atlikti techninių galimybių tyrimą pagal Nuomininko pateiktą užsakymą
daugiau nei 1 (vieną) mėnesį, bet ne daugiau nei 2 (du) mėnesius nuo termino pateikti atsakymą pasibaigimo
dienos, tai Nuomininkui techninių galimybių tyrimo ir informacijos pateikimo mokestis mažinimas 50 % nuo mokėtino
pagal šį užsakymą mokesčio. Jeigu Nuomotojas vėluoja atlikti techninių galimybių tyrimą pagal pateiktą užsakymą
daugiau nei 2 (du) mėnesius nuo termino pateikti atsakymą pasibaigimo dienos, Nuomotojas privalo sumokėti
Nuomininkui dvigubo dydžio techninių galimybių tyrimo ir informacijos pateikimo mokesčio mokėtino pagal šį
užsakymą baudą.

4.

Baigiamosios nuostatos

4.1. Šiame priedėlyje ir jo papildymuose aiškiai neapibrėžtos sąvokos Šalių yra suprantamos ir
aiškinamos pagal Sutartyje ir kituose jos prieduose apibrėžtas ar/ir pavartotas sąvokas.
4.2. Šis priedėlis yra neatskiriama Sutarties dalis ir gali būti keičiamas kaip numatyta Sutartyje ar
šiame priedėlyje. Jei šio priedelio nuostatos prieštarauja Sutarties sąlygoms ar Sutarties priedų sąlygoms, taip pat
kitų Sutarties priedelių sąlygoms, vadovaujamasi ir taikomos šio priedelio sąlygos.
4.3. Šis priedėlis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4.4. Šio priedėlio ir jo papildymų galiojimas nutrūksta nutrūkus Objekto nuomai.
4.5. Šio priedelio ir/ar Sutarties galiojimas prieš terminą gali būti nutrauktas:
4.5.1. Šalių susitarimu, kai abi Šalys pasirašo atskirą rašytinį susitarimą.
4.5.2.. Nuomotojas ir Nuomininkas turi teisę pareikšti teisme reikalavimą nutraukti šio priedelio ir/ar Sutarties
galiojimą prieš terminą, jei kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo ir tai laikytina esminiu
Sutarties pažeidimu.
4.5.3. Nuomotojas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti šio priedelio ir/ar Sutarties
galiojimą prieš pasibaigiant terminui, įspėjus Nuomininką prieš 3 (tris) mėnesius iki šio priedelio ir/ar Sutarties
nutraukimo tik šiais Sutarties pažeidimo atvejais:
- jeigu Nuomininkas keturis mėnesius iš eilės nemoka Nuomos mokesčio ir kitų privalomų mokėti pagal šią
Sutartį mokėjimų;
- jeigu Nuomininkas naudojasi Objektu ne pagal Objekto paskirtį;
- jeigu Nuomininkas naudojasi Nuomotojo infrastruktūra be Nuomotojo leidimo. Šis priedelis ir/ar Sutartis
vadovaujantis šiuo punktu gali būti nutraukta tik tuo atveju, jei Nuomininkas nesumoka Nuomotojui šiame priedelyje
nustatyto dydžio baudos už naudojimąsi Nuomotojo infrastruktūra be leidimo ir nepašalina pažeidimų. Jei Nuomininkas
nustatytą baudą sumoka ir pašalina pažeidimus, Nuomotojas neturi teisės nutraukti šio priedelio ir/ar Sutarties šiame
punkte aptartu pagrindu;
4.5.4. Nuomininkas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti šio priedelio ir/ar Sutarties
galiojimą prieš pasibaigiant terminui, įspėjus Nuomotoją prieš 3 (tris) mėnesius iki šio priedelio ir/ar Sutarties
nutraukimo tik šiais Sutarties pažeidimo atvejais:
- jeigu Infrastruktūros objektas tampa netinkamu naudotis;
- jeigu Nuomotojas neperduoda Infrastruktūros objekto naudotis šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
arba kliudo Nuomininkui naudotis Objektu pagal Sutartį ar Objekto paskirtį;
- jeigu Objektas yra su trūkumais ir dėl šių trūkumų Objekto negalima naudoti pagal paskirtį ar Sutarties
sąlygas;
- jeigu Nuomininkas nėra suinteresuotas tęsti nuomos santykių pagal šią Sutartį.
4.5.5. Sutarties 1 priedo 10.4. punkte nurodytu atveju.
4.6. Sutartis ir/ar šis priedelis vienašališkai nesikreipiant į teismą šalių gali būti nutraukiamas šio priedelio 4.5.3.
ir 4.5.4. punktuose numatytais atvejais ir pagrindais tik po to, kai Sutartį ir/ar šį priedelį vienašališkai siekianti nutraukti
Šalis nusiuntė kitai šaliai rašytinį įspėjimą apie būtinumą, įvykdyti prievolę ar pašalinti pažeidimus per protingą terminą,
kuris visais atvejais negali būti trumpesnis nei 2 (du) mėnesiai skaičiuojant nuo tokio pranešimo gavimo, tačiau kita
Šalis, gavusi tokį įspėjimą, per protingą terminą, kuris visais atvejais negali būti trumpesnis nei 2 (du) mėnesiai
skaičiuojant nuo tokio pranešimo gavimo, prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino.
4.7.Tuo atveju kai Nuomotojas vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukia šio priedelio ir/ar Sutarties
galiojimą prieš pasibaigiant terminui, Nuomininkas privalo grąžinti atlaisvintą Objektą ne vėliau kaip per 3 (tris)
mėnesius nuo šio priedelio ir/ar Sutarties nutraukimo dienos.
4.8. Sutarties nuostatos, numatančios kitokį Sutarties ir/ar šio priedelio nutraukimą, negalioja ir negali būti
taikomos.

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr." , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita: "Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

___________________________
A.V.
[parašas]

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

3 PRIEDĖLIO
20__ m. ......................... ..... d.
1 PAPILDYMAS
1. VIETOS NUOMOS RKKS TARIFAI
1.1. Tarifai ir mokesčiai pateikti be PVM. PVM yra apskaičiuojamas ir taikomas pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktus

1 lentelė

1.
1.1.
1.2.

2.

Paslaugų rūšys
Vienkartinis tarifas už vietos nuomos ryšių kabelių
kanaluose techninių galimybių tyrimą ir informacijos
pateikimą:

Tarifas, Lt be PVM

560.00

1 km ar mažiau

Kaina = 0.560 Lt*L(m),
kur L(m)-vieno ištirto
ryšių kabelių kanalo ilgis
metrais

daugiau negu 1 km
Mėnesinis vietos nuomos tarifas už 1(vieną) RKKS
kilometrą, kurio ilgis matuojamas pagal kabelio
ilgį ryšių kabelių kanalų sistemoje

96.00

Mokėjimai už RKKS nuomą pradedami skaičiuoti nuo leidimo darbams Objekte atlikti išdavimo datos pagal leidime
nurodytus kabelių ilgius.
Mokėjimai už RKKS nuomą koreguojami pasirašius abiejų šalių darbų baigimo aktą.

2.

VIETOS NUOMOS RKKS TARIFAMS TAIKOMOS NUOLAIDOS
2 lentelė
Kiekis, km

Nuolaida nuo kilometrų skaičiaus

Nuo 50 - 59

2%

60 - 69

4%

70 - 79

6%

80 - 99

8%

100 - 199

10 %

200 - 299

12 %

300 ir daugiau

14 %

Nuolaidų taikymo sąlygos:
a) 2 lentelėje nustatytas nuolaidų dydis taikomas šio priedėlio papildymo1 lentelės 2 punkte nustatytam mėnesiniam
vietos nuomos ryšių kabelių kanaluose įkainiui;
b) sumažėjus šio priedėlio papildymo1 lentelės 2 punkte sutarties pasirašymo metu nustatytam mėnesiniam
vietos nuomos ryšių kabelių kanaluose įkainiui, keičiasi/perskaičiuojamas 2 lentelėje nustatytas nuolaidų dydis:
- nuolaida lygi 0%, jei skirtumas tarp kiekinės nuolaidos procentinio dydžio ir mėnesinio vietos nuomos ryšių kabelių
kanaluose įkainio, nustatyto sutarties pasirašymo metu, sumažėjimo procentinio dydžio yra mažesnis ar lygus 0%;
- jei skirtumas tarp kiekinės nuolaidos procentinio dydžio ir mėnesinio vietos nuomos ryšių kabelių kanaluose įkainio,
nustatyto sutarties pasirašymo metu, sumažėjimo procentinio dydžio yra didesnis už 0%, tuomet nuolaidos
dydis ir bus tas skirtumas. Šis skirtumas ( nuolaidos dydis) negali būti didesnis nei 2 lentelėje nustatytas nuolaidos
dydis;
- jei šio priedėlio papildymo 1 lentelės 2 punkte nurodytas sutarties pasirašymo metu nustatytas vietos nuomos
ryšių kabelių kanaluose įkainis sumažėja daugiau negu 14% nuolaidos nebetaikomos.
1.2. Nuomotojas, išrašydamas sąskaitą Nuomininkui, atskirai išskaido Nuomininko Nuomotojui mokamas sumas
pagal mokėjimo tipą (nuomos mokestis, techninių galimybių mokestis, bauda, netesybos ir t.t.);
2. Mokesčių pakeitimas
2.1. Nuomotojas turi teisę pranešęs apie tai Nuomininkui raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius,
vienašališkai vieną kartą per metus peržiūrėti RKKS nuomos įkainius, pasikeitus 1 km RKKS nuomos sąnaudoms,
Nuomotojo apskaičiuotoms ir pateiktoms Ryšių reguliavimo tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad
Nuomotojas neperžiūrės Sutarties pasirašymo metu nustatyto mėnesinio vietos nuomos tarifo iki 2012 m. balandžio
1 d.
2.2. Nuomotojas kartu su pranešimu apie numatomą RKKS nuomos įkainių keitimą pateikia Nuomininkui ir
tokio keitimo ekonominį pagrindimą pagal šio priedėlio 3 papildyme nurodytą struktūrą.
2.3. Nuomininkas negali atsisakyti pakeisti nuomos sutartyje nustatytų RKKS nuomos įkainių, jei Nuomotojo
pateiktas pakeistų įkainių apskaičiavimas yra ekonomiškai pagrįstas.
2.4. Mokesčiai gali pasikeisti vieną kartą per metus jei kompetentinga valstybės institucija įpareigoja juos
pakeisti.

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
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Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje už
telekomunikacijų paslaugas)
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Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr." , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita: "Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

___________________________
A.V.
[parašas]

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras
3 PRIEDĖLIO
20__ m. ......................... ..... d.
2 PAPILDYMAS
1.1. Nuomininkas patvirtina, kad šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo dieną Nuomininkas Nuomotojo ryšių
kabelių kanaluose yra įrengęs 1 lentelėje išvardintus kabelius kiekius.
1 lentelė
Nuomininkas

Miestas*

Kebelio kiekis (km)

Viso:
* - neprivaloma pildyti
Šie duomenys gali būti keičiami, pildomi šalių susitarimu kartą per metus.
1.2. Šio priedėlio ir/ar Sutarties pasirašymo dieną 1 lentelė nepildoma, jeigu Nuomininkas pagal šio priedėlio
3.3.2. punktą atliks savo ryšių kabelių inventorizaciją.

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje už
telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr." , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita: "Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

___________________________
A.V.
[parašas]

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

3 PRIEDĖLIO
20__ m. ......................... ..... d.
3 PAPILDYMAS
1.1. RKKS mėnesinio vietos nuomos įkainio ekonominio pagrindimo struktūra pateikiama 1 lentelėje:
1 lentelė
Ryšių kabelių kanalų nuoma
Sąnaudų grupės:

Sąnaudų grupės
paaiškinimas

Sąnaudų rūšis

Paslaugų
diegimas

Projektų derinimas
regionuose, darbų
priėmimas ir aktų
pasirašymas, mėnesinis
paslaugų apskaitos
aktyvavimas/
deaktyvavimas sistemose
pagal gautus leidimus.

Netiesioginės
sąnaudos

Gedimų ir avarijų
šalinimas

Tinklo gedimų/avarijų
šalinimas: pranešimų apie
gedimus/avarijas
priėmimas, gedimų/avarijų
šalinimas, šalinimo
trukmės kontrolė,
informavimas apie
gedimų/avarijų šalinimo
eigą.

Netiesioginės
sąnaudos

Paslaugų
pardavimas ir
administravimas

Klientų
aptarnavimas

Paslaugų pardavimas
išorės klientams, sutarčių
rengimas, pasiūlymų
pateikimas, kliento
mokumo tikrinimas.
Klientų informavimas apie
projektų suderinimą,
leidimų išdavimas, darbas
su archyviniais
dokumentais

Paskirstymo
koeficientas

Netiesioginės
sąnaudos
Darbo laikas
Netiesioginės
sąnaudos

Pardavimo plėtros
projektų valdymas

Nestandartinių projektų
koordinavimas (CRM)

Netiesioginės
sąnaudos

Paslaugu plėtra ir
palaikymas

Paslaugų, projektų
vystymas nuo idėjos iki
paslaugos paleidimo.
Funkcionalumo įdiegimas
Tinkle, TIS ir KAAS.
Paslaugų teikimo, gedimų
šalinimo procesų
inicijavimas ir jų veikimo
užtikrinimas. Paslaugų
palaikymas, modifikavimas,
uždarymas, reikiamų
pataisymų TIS ir KAAS
inicijavimas ir įdiegimas.
Paslaugų vartojimo ir
pelningumo analizė.
Ataskaitų ir verslo planų
rengimas. Paslaugų
atitikimas keliamiems RRT
reikalavimams, santykiai su
RRT ir Konkurencijos
Tarnyba.

Netiesioginės
sąnaudos

Koeficiento skaičiavimo
paaiškinimas

Koeficientai
apskaičiuojami kaip
veikloje dalyvaujančių
padalinių darbo laiko,
skiriamo paslaugoms,
svertinis vidurkis. Atskiri
padaliniai darbo laiko
apskaičiavimui naudoja
skirtingą statistinę
informaciją (pvz., gedimų
šalinimo skaičių,
paslaugos modifikavimui,
ginčams su išorės
institucijomis skirtą laiką
ir pan.), įvertinant darbų
atlikimo laiko normas

Sąnaudų
suma, Lt

Pagal
pajamas

Pagal už paslaugą
gautas pajamas, t.y.
sąnaudos nešiklio dydis
priklauso nuo paslaugos
pajamų

Pagal
sąnaudas

Vadovaujantis RRT
taisyklėmis bendrosios
sąnaudos paskirstomos
paslaugoms pagal
paslaugai priskirtas
sąnaudas

Netiesioginės
sąnaudos

Pagal
pajamas

Pagal už paslaugą
gautas pajamas, t.y.
sąnaudos nešiklio dydis
priklauso nuo paslaugos
pajamų

Sąnaudos, susijusios su
verslo klientų segmento
aptarnavimu

Bendrosios
sąnaudos
pagal klientų
segmentus

Pagal
sąnaudas

Sąnaudos paskirstomos
paslaugoms pagal
paslaugai priskirtas
sąnaudas

Ryšių kabelių kanalų
sistemos tūris, išnomuotas
kitiems operatoriams ir/ar
telekomunikacijų paslaugų
teikėjams

Netiesioginės
sąnaudos

Užimamas
kabelių tūris
kanaluose
(km*mm2)

Sąnaudų nešiklio dydis
priklauso nuo užimamo
kabelių tūrio ryšių kabelių
2
kanaluose, km x mm

Pagal
pajamas/sąn
audas

Investicinės grąžos dalis,
tiesiogiai susijusi su
paslaugomis,
paskirstoma atitinkamai
paslaugoms pagal
sukauptų sąnaudų arba
gautų pajamų sumą.

Pajamų valdymas

Pajamų apskaitomų Klientų
apskaitos ir aptarnavimo
sistemoje (KAAS) kontrolė

Bendrosios
sąnaudos,
paskirstomos
paslaugoms

Sąnaudos, kurios su
konkrečia paslauga
nesiejamos nei tiesiogiai,
nei netiesiogiai ir kurių
neįmanoma paskirstyti
pagal priežastingumo
principą, bet šios sąnaudos
būtinos bendrovės veiklos
tęstinumui.

KAAS

Klientų aptarnavimo ir
apskaitos sistemos
nusidėvėjimas, palaikymo
bei aptarnavimo sąnaudos

Verslo klientų
aptarnavimo
sąnaudos

Ryšių kabelių
kanalų nuoma

Investicinė grąža
(ROI)

Tai sąnaudos,
užtikrinančios veikloje
naudojamo kapitalo kainos
padengimą

Netiesioginės
sąnaudos

Bendrosios
sąnaudos

Tiesiogiai
paskirstomas
ROI

VISO SĄNAUDŲ, Lt:
Viso išnuomota RKKS,
km
Viso sąnaudų per metus
vienam išnuomotos
RKKS kilometrui, Lt

Pastaba:
Atsižvelgiant į nustatytus Ryšių reguliavimo
tarnybos reikalavimus bei TEO LT AB vykdomas
veiklas, sąnaudų grupių pavadinimai gali
keistis.

Vnt. Sąnaudos per mėn.

1.2. RKKS techninių galimybių tyrimo ir informacijos pateikimo įkainio
pateikiama 2 lentelėje:

ekonominio pagrindimo struktūra

2 lentelė
Ryšių kabelių kanalų TG tyrimas
Sąnaudų grupės:

Sąnaudų grupės
paaiškinimas

Sąnaudų rūšis

Pardavimo plėtros
projektų valdymas

Nestandartinių projektų
koordinavimas (CRM)

Netiesioginės
sąnaudos

Techninių
galimybių tyrimas

Techninių galimybių
paslaugoms suteikti
tyrimas. Tinklo resursų
rezervavimas .

Netiesioginės
sąnaudos

Paskirstymo
koeficientas

Koeficiento
skaičiavimo
paaiškinimas

Darbo laikas

Koeficientai
apskaičiuojami kaip
veikloje
dalyvaujančių
padalinių darbo laiko,
skiriamo paslaugoms,

Sąnaudų
suma, Lt.

Klientų
aptarnavimas

Klientų informavimas apie
projektų suderinimą,
leidimų išdavimas, darbas
su archyviniais
dokumentais

Netiesioginės
sąnaudos

Pajamų valdymas

Pajamų apskaitomų KAAS
kontrolė

Netiesioginės
sąnaudos

Bendrosios
sąnaudos,
paskirstomos
paslaugoms

Sąnaudos, kurios su
konkrečia paslauga
nesiejamos nei tiesiogiai,
nei netiesiogiai ir kurių
neįmanoma paskirstyti
pagal priežastingumo
principą, bet šios sąnaudos
būtinos bendrovės veiklos
tęstinumui.

KAAS

Klientų aptarnavimo ir
apskaitos sistemos
nusidėvėjimas, palaikymo
bei aptarnavimo sąnaudos

Netiesioginės
sąnaudos

Verslo klientų
aptarnavimo
sąnaudos

Sąnaudos, susijusios su
verslo klientų segmento
aptarnavimu (atsakymai
klientams, apmokestinimas
ir kt)

Bendrosios
sąnaudos
pagal klientų
segmentus

Investicinė grąža
(ROI)

Tai sąnaudos,
užtikrinančios veikloje
naudojamo kapitalo kainos
padengimą

Bendrosios
sąnaudos

Tiesiogiai
paskirstomas
ROI

Pagal pajamas

svertinis vidurkis.
Atskiri padaliniai
darbo laiko
apskaičiavimui
naudoja skirtingą
statistinę informaciją
(pvz., įdiegtų
paslaugų skaičių,
parduotų paslaugų
skaičių ir pan.),
įvertinant darbų
atlikimo laiko normas
Pagal už paslaugą
gautas pajamas, t.y.
sąnaudos nešiklio
dydis priklauso nuo
paslaugos pajamų

Pagal sąnaudas

Vadovaujantis RRT
taisyklėmis
bendrosios sąnaudos
paskirstomos
paslaugoms pagal
paslaugai priskirtas
sąnaudas

Pagal pajamas

Pagal už paslaugą
gautas pajamas, t.y.
sąnaudos nešiklio
dydis priklauso nuo
paslaugos pajamų

Pagal sąnaudas

Sąnaudos
paskirstomos
paslaugoms pagal
paslaugai priskirtas
sąnaudas

Pagal
pajamas/sąnaudas

Investicinės grąžos
dalis, tiesiogiai
susijusi su
paslaugomis,
paskirstoma
atitinkamai
paslaugoms pagal
sukauptų sąnaudų
arba gautų pajamų
sumą.
VISO SĄNAUDŲ, Lt:

Pastaba:

Viso ištirta RKKS, km

Atsižvelgiant į nustatytus Ryšių reguliavimo
tarnybos reikalavimus bei TEO LT AB vykdomas
veiklas, sąnaudų grupių pavadinimai gali
keistis.

Viso sąnaudų per
metus vienam ištirtos
RKKS kilometrui, Lt

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr." , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita: "Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

___________________________
A.V.
[parašas]

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

3 PRIEDĖLIO
20__ m. ......................... ..... d.
4 PAPILDYMAS

1.1. Sutarties vykdymo dokumentai:
1.1.1. RKKS nuomos sąlygų tyrimo užsakymas (forma F0134) ;
1.1.2. Projektavimo sąlygos (forma F0135);
1.1.3. Leidimas darbams RKKS (forma TED RC TEC/ PKAT RC KAC);
1.1.4. Vietos RKKS nuomos kabelių įvėrimo darbų baigimo aktas (forma F0137);
1.1.5. Vietos RKKS nuomos kabelių išvėrimo darbų baigimo aktas (forma F0137xx).
1.2. Nuomotojas turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties vykdymo dokumentus ne vėliau kaip prieš 1
(vieną) mėnesį viešai paskelbęs apie Sutarties vykdymo dokumentų formų pasikeitimą ir esant esminiams
pakeitimams informavęs Nuomininką elektroniniu paštu.

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr." , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita: "Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

___________________________
A.V.
[parašas]

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

200_ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______
2 priedo 4 priedelis
4

PRIEDĖLIS. VIETA ANTENINIAME BOKŠTE.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Anteninis bokštas – bokštai, skirti radijo elektroninės įrangos antenoms montuoti tam skirtoje vietoje.
1.2. Vieta anteniniame bokšte arba Vieta – Nuomotojo Anteniniame bokšte esantis erdvės plotas, kurio
konkreti buvimo vieta yra Šalių sutarta ir nustatyta prie Sutarties pridedamuose projektiniuose dokumentuose, skirtas
Nuomininko radijo įrenginiams įrengti ir ją kabeliu sujungti su Nuomininko įrenginiais, esančiais patalpoje,
konteineryje arba aparatinėje (anteninio bokšto viršuje).
1.3. Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi .......... m. .............mėn. ...............d. Jeigu likus ne mažiau
kaip 20 (dvidešimčiai) dienų iki Nuomos termino pabaigos nei viena iš Šalių nėra raštu pranešusi kitai Šaliai apie
atsisakymą pratęsti Nuomos terminą, laikoma, kad Šalys atsisako pratęsti Nuomos terminą.
2.

Papildomos Vietos nuomos sąlygos

2.1. Nuomininkui suteikiama teisė talpinti savo radijo įrangą Nuomotojo anteniniame bokšte, vadovaujantis
Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 20
„Dėl telekomunikacijų operatorių vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, bokštų ir stiebų bendro naudojimo taisyklių
patvirtinimo” arba jį vėliau pakeitusių dokumentų nuostatomis.
2.2. Kiekvienai Vietai nuomoti pildomas atskiras techninių sąlygų tyrimo užsakymas.
2.3. Nuomininkas, gavęs Nuomotojo sutikimą, pateikia Nuomotojui suderinti numatomų atlikti
pageidaujamoje išsinuomoti Vietoje darbų projektą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo apie Nuomotojo
sutikimą išsiuntimo dienos.
2.4. Nuomininko numatomų atlikti pageidaujamoje išsinuomoti Vietoje darbų projektas turi atitikti
projektavimo sąlygose pateiktus reikalavimus.
2.5. Atlikus įrenginių montavimo darbus, šiems darbams priimti sudaryta abiejų Šalių atstovai pasirašo
įrenginių montavimo baigimo aktą, Telekomunikacijų tinklo eksploatacinės atsakomybės ir veiklos ribų aktą.
2.6. Jei po darbų atlikimo išnuomotoje Vietoje Nuomininkas vėl pageidauja atlikti darbus, tai jis turi kreiptis į
Nuomotoją Leidimo dirbti pagal Sutarties 1 priedo sąlygas. Tokiu atveju Leidimas dirbti yra išduodamas ne vėliau nei
iki kitos darbo dienos pabaigos.
3. Baigiamosios nuostatos
3.1.Šiame priedėlyje ir jo papildymuose aiškiai neapibrėžtos sąvokos Šalių yra suprantamos ir aiškinamos
pagal sutartyje ir kituose jos prieduose apibrėžtas ar/ir pavartotas sąvokas.
3.2.Šis priedėlis yra neatskiriama sutarties dalis ir gali būti keičiamas kaip numatyta sutartyje ar šiame
priedėlyje.
3.3.Šis priedėlis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties galiojimo pabaigos.
3.4.Nuomotojas turi teisę nuraukti šio priedėlio ir jo papildymų galiojimą nutraukus Objekto nuomą ar po
Nuomos termino pabaigos.
3.5. Patekimui į patalpas klientas turi registruotis tel.: 8 (5) 2367025

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 1 iš 2

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

4 PRIEDĖLIO
1 PAPILDYMAS
VIETOS ANTENINIAME BOKŠTE NUOMOS IR KITI MOKESČIAI
1. Vietos anteniniame bokšte nuomos ir kiti mokesčiai
1.1. Paslaugos kainos pateiktos be PVM. PVM dydis taikomas pagal galiojančius LR mokesčių

įstatymus.

1
1.1.
1.2.

Mokesčio dydis
Tarifas, Lt (be PVM)
3

Mokesčių rūšys

Eil.Nr.

2
Techninių sąlygų pateikimo mokestis

330.00
897.98

Mėnesinis vietos nuomos mokestis
2. Mokesčių pakeitimas

2.1. Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti šiame papildyme nurodytus nuomos mokesčius, pranešus
apie tai Užsakovui raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki jų pasikeitimo dienos.
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 2 iš 2

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

200_ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______
2 priedo 5 priedelis

5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Technologinės patalpos – patalpos, skirtos tik elektroninių ryšių įrenginiams patalpinti.
1.2. Fizinė bendro naudojimo vieta technologinėse patalpose arba Vieta – 800x800x2400 mm erdvės
plotas, skirtas Nuomininko įrenginiams Nuomotojo technologinėje patalpoje įrengti ir laikyti.
1.3. Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi ................ m. ..................... .... d. Ne vėliau kaip prieš
1(vieną) mėnesį iki Nuomos termino pabaigos Nuomotojas praneš Nuomininkui apie teisę sudaryti sutartį dėl
Objekto nuomos naujam terminui, jei Objektas bus nuomojamas.
2. Technologinės patalpos techninis aprašas
2.1. Fizinės bendro naudojimo vietos technologinėje patalpoje techninis aprašas pateiktas 1 lentelėje.
1 lentelė
Įrenginiai
Sritis
Bendrieji
reikalavimai

Elektros
maitinimas
kintamąja
srove
Elektros
maitinimas
nuolatine
srove
Klimatinės
sąlygos

Parametrai

Įvadinis kabelių kanalas (šachta)
Kabelių laikikliai
Dielektrinė antistatinė grindų danga
Dažytos sienos ir lubos
Apšvietimas
Bendros paskirties 230 V kintamosios
srovės tinklo lizdai
Kintamosios srovės tinklas
Rezervinis kintamosios srovės šaltinis
(generatorius, UPS)
Nuolatinės srovės 48 V tinklas
Rezervinis nuolatinės srovės šaltinis

Pagal ETS 300 132-2
Akumuliatoriai, 8val.

Oro kondicionavimas

Temperatūra:
205C,
drėgmė 60 proc.
Priverstinis su sprogimui
atsparia sistema
Pagal
Lietuvos
Respublikoje galiojančias
taisykles
Pagal
LST
EN
300
386:2000en standartą
≤10
Ω
įžeminimo
elektrodas

Oro vėdinimas
Elektros
įrenginių
naudojimo
sąlygos

Elektros sauga

Elektromagnetinis suderinamumas
Įžeminimas

Sauga nuo viršįtampių
Aliarmų
sistema
Priešgaisrinė
sauga

230/400V, 50Hz, iki XX kW
230/400 V, 50Hz iki XX kW

Pagal TR 14: 1999 Techn.
reikalavimus

Nesankcionuoto įėjimo į patalpą aliarmas
Aukštos temperatūros aliarmas
Dūmų aliarmas
Gaisro gesinimo sistema

Pradeda veikti temperatūrai
pakilus iki 30 ºC
Pagal PST-08-99 taisykles

Lapas 1 iš 4

Nuomininko parametrų
poreikis, Taip/Ne

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

2.2. Fizinės bendro naudojimo vietos suteikimas technologinėse patalpose yra pateiktas 1 pav.:
1 pav.

TEO LT, AB telekomunikacinė įranga

1

2

3
V
el. maitinimas

ėdinimas, kondicionavimas,

Standartinė vieta 800x800x2400

3. Papildomos Objekto nuomos sąlygos
3.1. kiekvienai vietai nuomoti pildomas atskiras techninių sąlygų tyrimo užsakymas.
3.2. Nuomininkas, gavęs Nuomotojo sutikimą, privalo pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad
Nuomininkas yra apsidraudęs civilinės atsakomybes draudimu ne mažesnei kaip 2 000 000 (du milijonai) litų
sumai, žalos Nuomotojui padarymo atveju.
3.3. Nuomininko atstovai, montuodami telekomunikacinę įrangą Nuomotojo patalpose, privalo vilkėti specialius
drabužius, ant kurių privalo būti Nuomininko įmonės pavadinimas.
3.4. sumontuota Nuomininko telekomunikacinė įranga privalo būti atitinkamai pažymima, nurodant Nuomininko
pavadinimą.
3.5. Nuomininkas, sumontavęs savo įrangą, privalo ją priduoti Nuomotojo sudarytai komisijai ir pasirašyti įrangos
pridavimo aktą.
3.6. Perdavus vietą, Nuomininkas ir Nuomotojo atstovai užpildo ir pasirašo Patalpos perdavimo aktą,
Telekomunikacijų tinklo eksploatacinės atsakomybės ir veiklos ribų aktą, Elektros energijos teikimo sąlygas,
Elektros tinklų atsakomybės ribų aktą.
3.7. Nuomininkas be Nuomotojo sutikimo negali daryti jokių sujungimų su kitų nuomotojų įranga, esančia toje
pačioje patalpoje.
3.8. Nuomininkas įsipareigoja, keičiant įrangos, kuri montuojama Nuomotojo infrastruktūroje, saugaus
eksploatavimo taisykles ir charakteristikas, informuoti Nuomotoją ne vėliau, kaip likus 1 (vienam) mėnesiui
iki su šiais pakeitimais susijusių darbų numatomos pradžios.
3.9. Nuomotojas pasilieką teisę be atskiro įspėjimo tikrinti, ar nuomotojas laikosi sutarties ir jos priedų nuostatų.
3.10.
pasibaigus vietos nuomai Nuomininkas netenka teisės patekti į Technologines patalpas.
3.11.
Nuomininkas privalo laikytis Nuomotojo nustatytos patekimo ir buvimo Technologinėse patalpose
tvarkos.
3.12.
Jei po darbų atlikimo išnuomotoje Patalpoje Nuomininkas vėl pageidauja atlikti darbus, jis turi kreiptis į
Nuomotoją Leidimo dirbti pagal Sutarties 1 priedo sąlygas. Tokiu atveju Leidimas dirbti yra išduodamas ne
vėliau nei iki kitos darbo dienos pabaigos.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Šiame priedėlyje ir jo papildymuose aiškiai neapibrėžtos sąvokos Šalių yra suprantamos ir aiškinamos pagal
sutartyje ir kituose jos prieduose apibrėžtas ar/ir pavartotas sąvokas.
4.2. Šis priedėlis yra neatskiriama sutarties dalis ir gali būti keičiamas kaip numatyta sutartyje ar šiame priedėlyje.
4.3. Šis priedėlis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties galiojimo pabaigos.
4.4. Nuomotojas turi teisę nuraukti šio priedėlio ir jo papildymų galiojimą, nutraukęs Objekto nuomą ar po
Nuomos termino pabaigos.
4.5. Patekimui į patalpas klientas turi registruotis tel.: 8 (5) 2367025
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

Lapas 2 iš 4

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 3 iš 4

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

5 PRIEDĖLIO
1 PAPILDYMAS
FIZINĖS BENDRO NAUDOJIMO VIETOS SUTEIKIMO TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE NUOMOS
MOKESČIAI
1.1. Paslaugos kainos pateiktos be PVM. PVM dydis taikomas pagal galiojančius LR mokesčių
1.

įstatymus.

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Mokesčio dydis
Tarifas, Lt ( be PVM)
69.21
5481.78
236.11

Mokesčio rūšis
Techninių galimybių tyrimas
Fizinės bendro naudojimo vietos įrengimas
Mėnesinis mokestis
Palydos mokestis:
Už pirmą valandą darbo metu
Už paskesnę valandą darbo metu
Už pirmą valandą ne darbo metu
Už paskesnę valandą ne darbo metu

91.57
57.51
155.29
97.51

Suvartotos elektros energijos kaina už einamąjį mėnesį apskaičiuojama vadovaujantis Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintais tarifais pagal skaitiklio rodmenis dvinariu galios
dedamosios ir vienos laiko zonos/dviejų laiko zonų energijos dedamosios tarifu arba pagal faktinę
naudojamąją galią dvinariu galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios tarifu
pridėjus 10% elektros linijų priežiūros mokestį.
1.3. Nuomos mokesčiai, bei mokestis už elektros energijos suvartojimą pagal Nuomininko pasirinktą
kainos apskaičiavimo variantą pradedami skaičiuoti nuo Vietos Nuomos termino pradžios.
1.2.

2. Mokesčių pakeitimas
2.1.

Nuomininkas turi teisę vienašališkai keisti šiame papildyme nurodytus mokesčius, pranešęs apie tai
Užsakovui raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki jų pasikeitimo dienos.

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 4 iš 4

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

200_ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______
2 priedo 6 priedelis

6 PRIEDĖLIS. VIRTUALI BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Technologinės patalpos – patalpos, skirtos tik elektroninių ryšių įrenginiams patalpinti.
1.2. Virtuali bendro naudojimo vieta technologinėse patalpose arba Vieta – 800x800x500 mm erdvės
plotas, skirtas Nuomininko įrenginiams Nuomotojo telekomunikacinėje spintoje įrengti ir laikyti.
1.3. Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi ................ m. ...................... .... d.,Ne vėliau kaip prieš
1(vieną) mėnesį iki Nuomos termino pabaigos Nuomotojas praneš Nuomininkui apie teisę sudaryti sutartį dėl
Objekto nuomos naujam terminui, jei Objektas bus nuomojamas.
2. Technologinės patalpos techninis aprašas
2.1. Fizinės bendro naudojimo vietos technologinėje patalpoje techninis aprašas pateiktas 1 lentelėje.
1 lentelė
Sritis

Bendrieji
reikalavimai

Elektros
maitinimas
kintamąja srove

Elektros
maitinimas
nuolatine srove
Klimatinės
sąlygos

Elektros
įrenginių
naudojimo
sąlygos

Įrenginiai

Parametrai

Įvadinis kabelių kanalas (šachta)
Kabelių laikikliai
Dielektrinė antistatinė grindų danga
Dažytos sienos ir lubos
Apšvietimas
Bendros paskirties 230 V kintamosios srovės
tinklo lizdai
Kintamosios srovės tinklas
Rezervinis kintamosios srovės generatorius

Nuolatinės srovės 48 V tinklas
Rezervinis nuolatinės srovės šaltinis

Temperatūra:205C,
drėgmė 60 proc.

Oro vėdinimas

Priverstinis su sprogimui
atsparia sistema
Pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančias taisykles

Elektros sauga

Įžeminimas

Sauga nuo viršįtampių

Pagal
LST
EN
300
386:2000en standartą
≤10 Ω įžeminimo elektrodas

Pagal TR 14: 1999 Techn.
reikalavimus

Nesankcionuoto įėjimo į patalpą aliarmas
Aukštos temperatūros aliarmas

Priešgaisrinė
sauga

Stacionarus arba kilnojamas
avarinio elektros maitinimo
įrenginys.
230/400 V, 50 Hz
Pagal ETS 300 132-2
Akumuliatoriai, 8val.

Oro kondicionavimas

Elektromagnetinis suderinamumas

Aliarmų sistema

230/400V, 50Hz, iki 1 kW

Pradeda veikti temperatūrai
pakilus iki 30 ºC

Dūmų aliarmas
Gaisro gesinimo sistema

Pagal PST-08-99 taisykles

Lapas 1 iš 3

Nuomininko
parametrų
poreikis,
Taip/Ne

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

3. Papildomos Objekto nuomos sąlygos
3.1. Kiekvienai vietai nuomoti pildomas atskiras techninių sąlygų tyrimo užsakymas.
3.2. Nuomininkas, gavęs Nuomotojo sutikimą, privalo pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad
Nuomininkas yra apsidraudęs civilinės atsakomybes draudimu ne mažesnei kaip 2,000,000 (du milijonai) litų
sumai, žalos Nuomotojui padarymo atveju.
3.3. Nuomininko atstovai, montuodami telekomunikacinę įrangą Nuomotojo patalpose, privalo vilkėti specialius
drabužius, ant kurių privalo būtį Nuomininko įmonės pavadinimas.
3.4. Sumontuota Nuomininko telekomunikacinė įranga privalo būti atitinkamai pažymima, nurodant Nuomininko
pavadinimą.
3.5. Nuomininkas, sumontavęs savo įrangą, privalo ją priduoti Nuomotojo sudarytai komisijai ir pasirašyti įrangos
pridavimo aktą.
3.6. Perdavus vietą, Nuomininkas ir Nuomotojo atstovai užpildo ir pasirašo Patalpos perdavimo aktą,
Telekomunikacijų tinklo eksploatacinės atsakomybės ir veiklos ribų aktą, Elektros energijos teikimo sąlygas,
Elektros tinklų atsakomybės ribų aktą.
3.7. Nuomininkas be Nuomotojo sutikimo negali vykdyti jokių sujungimų su kitų nuomotojų įranga, esančia toje
pačioje patalpoje.
3.8. Nuomininkas įsipareigoja, keičiant įrangos, kuri montuojama Nuomotojo infrastruktūroje, saugaus
eksploatavimo taisykles ir charakteristikas, informuoti Nuomotoją ne vėliau, kaip likus 1 (vienam) mėnesiui
iki su šiais pakeitimais susijusių darbų numatomos pradžios.
3.9. Nuomotojas pasilieka teisę be atskiro įspėjimo tikrinti, ar nuomotojas laikosi sutarties ir jos priedų nuostatų.
3.10.
Pasibaigus vietos nuomai Nuomininkas netenka teisės patekti į Technologines patalpas.
3.11.
Nuomininkas privalo laikytis Nuomotojo nustatytos patekimo ir buvimo Technologinėse patalpose
tvarkos.
3.12.
Jei po darbų atlikimo išnuomotoje Patalpoje Nuomininkas vėl pageidauja atlikti darbus, jis turi kreiptis į
Nuomotoją Leidimo dirbti pagal Sutarties 1 priedo sąlygas. Tokiu atveju Leidimas dirbti yra išduodamas ne
vėliau nei iki kitos darbo dienos pabaigos.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Šiame priedėlyje ir jo papildymuose aiškiai neapibrėžtos sąvokos Šalių yra suprantamos ir aiškinamos pagal
sutartyje ir kituose jos prieduose apibrėžtas ar/ir pavartotas sąvokas.
4.2. Šis priedėlis yra neatskiriama sutarties dalis ir gali būti keičiamas kaip numatyta sutartyje ar šiame priedėlyje.
4.3. Šis priedėlis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties galiojimo pabaigos.
4.4. Nuomotojas turi teisę nuraukti šio priedėlio ir jo papildymų galiojimą, nutraukęs Objekto nuomą ar po
Nuomos termino pabaigos.
4.5. Patekimui į patalpas klientas turi registruotis tel.: 8 (5) 2367025
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 2 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

6 PRIEDĖLIO
1 PAPILDYMAS
1.

VIRTUALIOS BENDRO NAUDOJIMO VIETOS SUTEIKIMO TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE NUOMOS
MOKESČIAI
1.1. Paslaugos kainos pateiktos be PVM. PVM dydis taikomas pagal galiojančius LR mokesčių

įstatymus.

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Mokesčio dydis
Tarifas, Lt ( be PVM)
69.21
5530.39
236.11

Mokesčio rūšis
Techninių galimybių tyrimas
Virtualios bendro naudojimo vietos įrengimas
Mėnesinis mokestis
Palydos mokestis:
Už pirmą valandą darbo metu
Už paskesnę valandą darbo metu
Už pirmą valandą ne darbo metu
Už paskesnę valandą ne darbo metu

91.57
57.51
155.29
97.51

1.2. Suvartotos elektros energijos kaina už einamąjį mėnesį apskaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos patvirtintais tarifais pagal skaitliuko rodmenis dvinariu galios dedamosios ir
vienos laiko zonos/dviejų laiko zonų energijos dedamosios tarifu, arba pagal faktinę naudojamąją galią
dvinariu galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios tarifu pridėjus 10% elektros linijų
priežiūros mokestį.
1.3. Nuomos mokesčiai bei mokestis už elektros energijos suvartojimą pagal nuomininko pasirinktą kainos
skaičiavimo variantą pradedami skaičiuoti nuo Vietos Nuomos termino pradžios.
2. Mokesčių pakeitimas
2.1.

Nuomininkas turi teisę vienašališkai keisti šiame papildyme nurodytus mokesčius, pranešęs apie tai
Užsakovui raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki jų pasikeitimo dienos.
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 3 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

200_ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______
2 priedo 7 priedelis
1

PRIEDĖLIS TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE NUTIESTO JUNGIAMOJO LAIDO NUOMA.

1.

Bendrosios nuostatos

Jungiamasis laidas – Nuomininko užsakyto tipo jungiamasis laidas su trečiąja šalimi, kuris yra nutiestas tarp
Nuomininko nurodytų taškų (patalpų) technologinėse patalpose.
Technologinė patalpa – Nuomotojo išnuomotos atskirtos, nuomininkų techniniams įrenginiams laikyti skirtos
negyvenamos patalpos arba vietos, esančios tuo pačiu adresu, kurių plotas ir ribos yra nustatyti kitomis tarpusavio
sutartimis dėl technologinių patalpų nuomos.
Nuomos terminas – laikotarpis, kuris baigiasi ............. m. ..............mėn. ...................d. Jeigu likus ne mažiau
kaip 20 (dvidešimčiai) dienų iki Nuomos termino pabaigos nei viena iš Šalių nėra raštu pranešusi kitai Šaliai apie
atsisakymą pratęsti Nuomos terminą, laikoma, kad Šalys atsisako pratęsti Nuomos terminą.
2..Papildomos Objekto nuomos sąlygos
2.1. Kiekvienam jungiamajam kabeliui nuomoti pildomas atskiras Prašymas.
2.2. Įrengus Jungiamąjį kabelį Nuomininko ir Nuomotojo atstovai pasirašo Jungiamojo kabelio perdavimo aktą.
2.3. Jeigu Nuomininkas atsisako pasirašyti Jungiamojo kabelio perdavimo akto, tai Nuomotojas neleidžia
Nuomininkui naudotis Jungiamuoju kabeliu.
3. Baigiamosios nuostatos
3.1. Šiame priedėlyje ir jo papildymuose aiškiai neapibrėžtos sąvokos Šalių yra suprantamos ir aiškinamos pagal
sutartyje ir kituose jos prieduose apibrėžtas ar/ir pavartotas sąvokas.
3.2. Šis priedėlis yra neatskiriama sutarties dalis ir gali būti keičiamas kaip numatyta sutartyje ar šiame
priedėlyje.
3.3. Šis priedėlis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties galiojimo pabaigos.
3.4. Nuomotojas turi teisę nuraukti šio priedėlio ir jo papildymų galiojimą nutraukus Objekto nuomą ar po
Nuomos termino pabaigos.
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomotojas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 1 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

7 PRIEDĖLIO
1 PAPILDYMAS
JUNGIAMOJO LAIDO NUOMOS MOKESČIAI
1. Jungiamojo laido nuomos mokesčiai
1.1. Paslaugos kainos pateiktos be PVM. PVM dydis taikomas pagal galiojančius LR mokesčių

įstatymus.
Mokesčio dydis
Nr.

Jungiamojo laido tipas

Tarifas,Lt (be PVM)

1

Už šviesolaidinio jungiamojo laido ( 1 skaidulos) nuomą

100 Lt

2

Už varinio jungiamojo laido ( 1 poros) nuomą

60 Lt

Pastabos:
Mokestis taikomas klientams, jei jų įranga stovi toje pačioje patalpoje arba technologiniame viešbutyje.
Jei laidas turi daugiau porų ( skaidulų ) - mokestis dauginamas iš porų ( skaidulų ) skaičiaus.

2. Mokesčių pakeitimas
2.1 Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti šiame papildyme nurodytus nuomos mokesčius, pranešus apie tai
Nuomininkui raštu ne vėliau kaip prieš 1(vieną) mėnesį iki jų pasikeitimo dienos.
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomotojas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 2 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

7 PRIEDĖLIO
2 PAPILDYMAS
JUNGIAMOJO KABELIO ADRESAI IR TIPAI
1. Jungiamojo laido adresas.
1.1. Nuomotojas suteikia Nuomininkui jungiamąjį laidą technologinėje patalpoje, esančios adresu ............
Nuomininkui minėtu adresu esančioje technologinėje patalpoje yra nuomojamas jungiamasis laidas, paklotas tarp
kambario Nr. ..........(adresas A) ir kambario Nr. .....................(adresas B).
1.2. Jungiamojo laido tipas.
....................jungiamasis laidas (SM).
Skaidulų/porų skaičius: ..................
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomotojas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 3 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

200_ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______
2 priedo 8 priedėlis
8 PRIEDĖLIS. TECHNOLOGINĖ PATALPA.
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Technologinės patalpos – patalpos, skirtos tik elektroninių ryšių įrenginių patalpinimui.
1.2. Technologinė patalpa arba Patalpa – plotas, skirtas .............. kv.m. Nuomininko įrenginiams Nuomotojo
technologinėje patalpoje įrengti ir laikyti.
1.3. Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi ........... m.............mėn. ...........d. ne vėliau kaip prieš 1 (vieną)
mėnesį iki Nuomos termino pabaigos Nuomotojas praneš Nuomininkui apie teisę sudaryti sutartį dėl Objekto
nuomos naujam terminui, jei Objektas bus nuomojamas.
2. Technologinės patalpos techninis aprašas
2.1. Vietos technologinėje patalpoje techninis aprašas pateiktas 1 lentelėje.
1 lentelė
Įrenginiai

Parametrai

Nuomininko
parametrų
poreikis,
Taip/Ne

Sritis

Bendrieji
reikalavimai

Elektros
maitinimas
kintamąja
srove

Elektros
maitinimas
nuolatine
srove
Klimatinės
sąlygos

Elektros
įrenginių
naudojimo
sąlygos

Įvadinis kabelių kanalas (šachta)
Kabelių laikikliai
Dielektrinė antistatinė grindų danga
Dažytos sienos ir lubos
Apšvietimas
Bendros paskirties 230 V kintamosios srovės
tinklo lizdai
Kintamosios srovės tinklas
Rezervinis kintamosios srovės generatorius

Nuolatinės srovės 48 V tinklas
Rezervinis nuolatinės srovės šaltinis

Temperatūra:
drėgmė 60 proc.

Oro vėdinimas

Priverstinis su sprogimui
atsparia sistema
Pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančias taisykles

Elektros sauga

Įžeminimas

Sauga nuo viršįtampių

205C,

Pagal
LST
EN
300
386:2000en standartą
≤10 Ω įžeminimo elektrodas

Pagal TR 14: 1999 Techn.
reikalavimus

Nesankcionuoto įėjimo į patalpą aliarmas
Aukštos temperatūros aliarmas

Priešgaisrinė
sauga

Stacionarus arba kilnojamas
avarinio elektros maitinimo
įrenginys.
230/400 V, 50 Hz
Pagal ETS 300 132-2
Akumuliatoriai, 8val.

Oro kondicionavimas

Elektromagnetinis suderinamumas

Aliarmų
sistema

230/400V, 50Hz, iki 1 kW

Pradeda veikti temperatūrai
pakilus iki 30 ºC

Dūmų aliarmas
Gaisro gesinimo sistema

Pagal PST-08-99 taisykles

Lapas 1 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

3. Papildomos Objekto nuomos sąlygos
3.1. Kiekvienai Patalpai nuomoti pildomas atskiras techninių sąlygų tyrimo užsakymas.
3.2. Perdavus Patalpą, Nuomininkas ir Nuomotojo atstovai užpildo ir pasirašo Patalpos perdavimo aktą,
Telekomunikacijų tinklo eksploatacinės atsakomybės ir veiklos ribų aktą, Elektros energijos teikimo sąlygas,
Elektros tinklų atsakomybės ribų aktą.
3.3. Pasibaigus Patalpos nuomai Nuomininkas netenka teisės patekti į Technologines patalpas.
3.4. Nuomininkas privalo laikytis Nuomotojo nustatytos patekimo ir buvimo Technologinėse patalpose tvarkos.
3.5.
Nuomininkas įsipareigoja, keičiant įrangos, kuri montuojama Nuomotojo infrastruktūroje, saugaus
eksploatavimo taisykles ir charakteristikas, informuoti Nuomotoją ne vėliau, kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki su
šiais pakeitimais susijusių darbų numatomos pradžios.
3.6. Jei po darbų atlikimo išnuomotoje Patalpoje Nuomininkas vėl pageidauja atlikti darbus, tai jis turi kreiptis į
Nuomotoją Leidimo dirbti pagal Sutarties 1 priedo sąlygas. Tokiu atveju Leidimas dirbti yra išduodamas ne vėliau
nei iki kitos darbo dienos pabaigos.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Šiame priedėlyje ir jo papildymuose aiškiai neapibrėžtos sąvokos Šalių yra suprantamos ir aiškinamos pagal
sutartyje ir kituose jos prieduose apibrėžtas ar/ir pavartotas sąvokas.
4.2. Šis priedėlis yra neatskiriama sutarties dalis ir gali būti keičiamas kaip numatyta sutartyje ar šiame priedėlyje.
4.3. Šis priedėlis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties galiojimo pabaigos.
4.4. Nuomotojas turi teisę nuraukti šio priedėlio ir jo papildymų galiojimą nutraukus Objekto nuomą ar po Nuomos
termino pabaigos.
4.5. Patekimui į patalpas klientas turi registruotis tel.: 8 (5) 2367025
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 2 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

8 PRIEDĖLIO
1 PAPILDYMAS
1. TECHNOLOGINĖS PATALPOS NUOMOS MOKESČIAI
1.1. Paslaugos kainos pateiktos be PVM. PVM dydis taikomas pagal galiojančius LR mokesčių

įstatymus.

Mokesčio dydis

Eil.
Nr.

Paslaugų rūšys

Tarifas, Lt (be PVM)

1

2

3

1

2

Įrengimo mokestis

2000.00

Mėnesinis mokestis ( Nuo 1 iki 4 Kv.m.)

300.00

Papildomas 1 kv.m.

75.00

Palyda į technologines patalpas
3

Darbo valandomis (1 val.)

60.00

Ne darbo ir švenčių dienomis (1 val.)

120.00

1.2. Suvartotos elektros energijos kaina už einamąjį mėnesį apskaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintais tarifais pagal skaitliuko rodmenis dvinariu galios
dedamosios ir vienos laiko zonos/dviejų laiko zonų energijos dedamosios tarifu, arba pagal faktinę
naudojamąją galią dvinariu galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios tarifu pridėjus
10% elektros linijų priežiūros mokestį.
1.3. Nuomos mokesčiai, techninio aptarnavimo mokestis bei mokestis už elektros energijos suvartojimą pagal
Nuomininko pasirinktą kainos skaičiavimo variantą pradedami skaičiuoti nuo Vietos Nuomos termino pradžios.
2. Mokesčių pakeitimas
2.1. TEO LT, AB turi teisę vienašališkai keisti šiame papildyme nurodytus mokesčius, pranešus apie tai
Užsakovui raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki jų pasikeitimo dienos.
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 3 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

8 PRIEDĖLIO
2 PAPILDYMAS
NUOMOJAMŲ PATALPŲ IR PLOTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Patalpų, kuriose patalpinta
įranga, adresas

Vietų /
kv.m
skaičius
patalpoje.

Vienos vietos
patalpoje nuomos
kaina Lt be PVM

Pastabos

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 1 iš 1

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

200_ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______
2 priedas 9 priedėlis
9 PRIEDĖLIS. LENTYNOS NUOMA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE.
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Technologinės patalpos – patalpos, skirtos tik elektroninių ryšių įrenginių patalpinimui.
1.2. Lentynos nuoma technologinėse patalpose arba Lentyna – 800x800x500 mm erdvės plotas,
skirtas Nuomininko įrenginiams Nuomotojo technologinėje patalpoje įrengti ir laikyti.
1.3. Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi ............... m. ...........mėn. ................d. Jeigu likus ne
mažiau kaip 20 (dvidešimčiai) dienų iki Nuomos termino pabaigos nei viena iš Šalių nėra raštu pranešusi kitai
Šaliai apie atsisakymą pratęsti Nuomos terminą, laikoma, kad Šalys atsisako pratęsti nuomos terminą.
2. Technologinės patalpos techninis aprašas
2.1. Technologinės patalpos techninis aprašas pateiktas 1 lentelėje.
1 lentelė
Sritis

Bendrieji
reikalavimai

Elektros
maitinimas
kintamąja
srove

Elektros
maitinimas
nuolatine
srove
Klimatinės
sąlygos

Elektros
įrenginių
naudojimo
sąlygos

Įrenginiai

Parametrai

Įvadinis kabelių kanalas (šachta)
Kabelių laikikliai
Dielektrinė antistatinė grindų danga
Dažytos sienos ir lubos
Apšvietimas
Bendros paskirties 230 V kintamosios
srovės tinklo lizdai
Kintamosios srovės tinklas
Rezervinis
generatorius

kintamosios

srovės

Nuolatinės srovės 48 V tinklas
Rezervinis nuolatinės srovės šaltinis

Temperatūra: 205C,
drėgmė 60 proc.

Oro vėdinimas

Priverstinis
su
sprogimui
atsparia
sistema
Pagal
Lietuvos
Respublikoje
galiojančias taisykles

Elektros sauga

Įžeminimas

Sauga nuo viršįtampių
Nesankcionuoto
aliarmas

įėjimo

Dūmų aliarmas
Gaisro gesinimo sistema

Pagal LST EN 300
386:2000en standartą
≤10
Ω
įžeminimo
elektrodas
Pagal TR 14: 1999
Techn. reikalavimus

į

patalpą

Aukštos temperatūros aliarmas

Priešgaisrinė
sauga

Stacionarus
arba
kilnojamas
avarinio
elektros
maitinimo
įrenginys.
230/400 V, 50 Hz
Pagal ETS 300 132-2
Akumuliatoriai, 8val.

Oro kondicionavimas

Elektromagnetinis suderinamumas

Aliarmų
sistema

230/400V, 50Hz, iki 0,5
kW

Pradeda
veikti
temperatūrai pakilus iki
30 ºC
Pagal
taisykles

Lapas 1 iš 3

PST-08-99

Nuomininko
parametrų poreikis,
Taip/Ne

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

3.

Papildomos Objekto nuomos sąlygos

3.1. Kiekvienai lentynai nuomoti pildomas atskiras techninių sąlygų tyrimo užsakymas.
3.2. Perdavus lentyną technologinėje patalpoje, Nuomininkas ir Nuomotojo atstovai užpildo ir
pasirašo lentynos perdavimo aktą, Telekomunikacijų tinklo eksploatacinės atsakomybės ir veiklos ribų aktą,
Elektros energijos teikimo sąlygas, Elektros tinklų atsakomybės ribų aktą.
3.3. Pasibaigus lentynos nuomai Nuomininkas netenka teisės patekti į Technologines patalpas.
3.4. Nuomininkas privalo laikytis Nuomotojo nustatytos patekimo ir buvimo Technologinėse
patalpose tvarkos.
3.5.
Nuomininkas įsipareigoja, keičiant įrangos, kuri montuojama Nuomotojo infrastruktūroje,
saugaus eksploatavimo taisykles ir charakteristikas, informuoti Nuomotoją ne vėliau, kaip likus 1 (vienam)
mėnesiui iki su šiais pakeitimais susijusių darbų numatomos pradžios.
3.6.
3.7. Jei po darbų atlikimo išnuomotoje lentynoje Nuomininkas vėl pageidauja atlikti darbus, tai jis
turi kreiptis į Nuomotoją Leidimo dirbti pagal Sutarties 1 priedo sąlygas. Tokiu atveju Leidimas dirbti yra
išduodamas ne vėliau nei iki kitos darbo dienos pabaigos.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Šiame priedėlyje ir jo papildymuose aiškiai neapibrėžtos sąvokos Šalių yra suprantamos ir
aiškinamos pagal sutartyje ir kituose jos prieduose apibrėžtas ar/ir pavartotas sąvokas.
4.2. Šis priedėlis yra neatskiriama sutarties dalis ir gali būti keičiamas kaip numatyta sutartyje ar šiame
priedėlyje.
4.3. Šis priedėlis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties galiojimo pabaigos.
4.4. Nuomotojas turi teisę nuraukti šio priedėlio ir jo papildymų galiojimą nutraukus Objekto nuomą ar
po Nuomos termino pabaigos.
4.5. Patekimui į patalpas klientas turi registruotis tel.: 8 (5) 2367025

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 2 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

9 PRIEDĖLIO
1 PAPILDYMAS
LENTYNOS NUOMOS TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE NUOMOS MOKESČIAI
Mokesčio dydis (Lt)

Eil.
Nr.

Paslaugų rūšys

Tarifas

1

2

3

1

Lentynos nuoma (800x800x500mm)

510

1.1 Paslaugos kainos pateiktos be PVM. PVM dydis taikomas pagal galiojančius LR mokesčių

įstatymus.
1.2 Suvartotos elektros energijos kaina už einamąjį mėnesį apskaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos patvirtintais tarifais pagal skaitiklio rodmenis dvinariu galios dedamosios ir
vienos laiko zonos/dviejų laiko zonų energijos dedamosios tarifu arba pagal faktinę naudojamąją galią
dvinariu galios dedamosios ir vienos laiko zonos energijos dedamosios tarifu pridėjus 10% elektros linijų
priežiūros mokestį.
1.3. Nuomos mokesčiai bei mokestis už elektros energijos suvartojimą pagal Nuomininko pasirinktą kainos
skaičiavimo variantą pradedami skaičiuoti nuo lentynos Nuomos termino pradžios.
2. Mokesčių pakeitimas
2.1. Telekomas turi teisę vienašališkai keisti šiame papildyme nurodytus mokesčius, pranešus apie tai Užsakovui
raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki jų pasikeitimo dienos.
Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

___________________________
A.V.
[parašas]

_______________________
A.V.
[parašas]

Lapas 3 iš 3

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

200_ m. ......................... ..... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. ______
3 priedas
ŠALIŲ ASMENŲ RYŠIAMS SĄRAŠAS
1. Šalių adresai ir asmenys ryšiams.
NUOMOTOJAS

NUOMININKAS

Vardas, pavardė (Pardavimo vadybininkas)

Vardas, pavardė

Buveinės adresas (gatvė, namo nr.)

Buveinės adresas (gatvė, namo nr.)

Indeksas, miestas

Indeksas, miestas

2. Bendri klausimai.
2.1. Sąskaitų pateikimo adresai, klausimai, susiję su sąskaitų pateikimu.
NUOMOTOJAS
Vardas, pavardė
Buveinės adresas (gatvė, namo nr.)
Indeksas, miestas
Tel.nr.
Faks.nr.
El.p.

NUOMININKAS
Vardas, pavardė
Buveinės adresas (gatvė, namo nr.)
Indeksas, miestas
Tel.nr.
Faks.nr.
El.p.

2.2. Kiti šiame priede nenurodyti klausimai tvarkomi per asmenis ryšiams, nurodytus šio priedo 1 p.
3. Nuomotojo nurodomi kreipimosi būdai (adresai).
3.1. Nuomininkas pateiks techninių galimybių tikrinimo užsakymus:
Užsakymai priimami:

Objektas

Per asmenį ryšiams, nurodytą šio priedo 1 punkte.
3.2. Nuomininko atstovas (turintis leidimą) norėdamas patekti į nuomojamas technologines patalpas

įrangos priežiūrai atlikti paskambina telefonu 8 (5) 236 70 25.
3.3. Ryšių kabelių kanalų pastebėtus TEO LT, AB pažeidimus prašome pranešti:

Miestas ir rajonas
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys

Bendras telefonas
370 (5) 2723433
370 (37) 402062
370 (46) 346066
370 (41) 590246
370 (45) 500758

Nuomotojas
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje
už telekomunikacijų paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.teo.lt
___________________________

Nuomininkas
"Įmonės pavadinimas"
"Gatvė, Nr" , "Pašto indeksas" , Miestas
Tel.: "Tel. numeris" , faksas "Fax. numeris"
Įmonės kodas “Kodas “
PVM mokėtojo kodas “Kodas “
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:"Sąskaitos numeris"

_______________________

Lapas 1 iš 2

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras

A.V.

[parašas]

A.V.

Lapas 2 iš 2

[parašas]

