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TELEKOMUNIKACIJ TINKL SUJUNGIMO SUTARTIS
TARP
UAB „TELE2“

IR

UAB “___________”

PASIRAŠYTA VILNIUJE, 2010 m. _____________ ___ d.
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Uždaroji akcin bendrov „Tele2“, esanti Sporto g. 7A, Vilniuje, kurios mon s
kodas 111471645, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Masiulio, veikian io
pagal bendrov s status, toliau šioje sutartyje vadinama TELE2, ir
uždaroji akcin bendrov “____”, esanti __ g. , LT-..., Vilnius, kurios mon s kodas
....., atstovaujama direktoriaus ........., veikian io pagal bendrov s status, toliau šioje
sutartyje vadinama OPERATORIUMI,
toliau šioje sutartyje abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena iš j – Šalimi,
siekdamos nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat bendradarbiavimo s lygas
sujungiant telekomunikacij tinklus bei perduodant Pokalbi srautus tarp Šali
eksploatuojam telekomunikacij tinkl ,
SUSITARIA IR SUDARO ŠI SUTART :
1. Sutarties objektas
1.1. Šalys susitar šioje sutartyje nustatytomis s lygomis ir tvarka sujungti savo
eksploatuojamus telekomunikacij tinklus ir teikti su tuo susijusias telekomunikacij
paslaugas, kad vienos Šalies Paslaug naudotojai gal t naudotis ryšiu su kitos Šalies
Paslaug naudotojais ir/arba kitos Šalies teikiamomis telekomunikacij paslaugomis.
1.2. Šali eksploatuojam telekomunikacij tinkl sujungimas ir su tuo susijusios
telekomunikacij paslaugos yra detalizuotos šios sutarties prieduose.
1.3. Pokalbi sraut siuntimas iš vienos Šalies Tre iojo operatoriaus tinkl tranzitu
per kitos Šalies tinkl n ra šios sutarties objektas.
1.4. Šalis, siun ianti kitos Šalies tinkl šioje sutartyje Nesutartus pokalbi srautus,
už tai privalo kitai Šaliai visiškai atlyginti Pokalbi srautus priiman iosios Šalies
tur tus nuostolius. Nesutarti pokalbi srautai n ra šios sutarties objektas.
1.5. Šalis turi teis nepriimti šioje sutartyje Nesutart pokalbi sraut .
1.6. Šioje sutartyje ir jos prieduose vartojamos s vokos yra apibr žtos šios sutarties
A1 priede.
2.

Šali

sipareigojimai

2.1. TELE2 teiks OPERATORIUI šios sutarties B prieduose apibr žtas paslaugas.
2.2. OPERATORIUS teiks TELE2 šios sutarties C prieduose apibr žtas paslaugas.
2.3. Teikdamos viena kitai šios sutarties 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytas paslaugas,
Šalys laikysis šios sutarties ir jos A, B ir C prieduose numatyt s lyg .
3.

Kaina ir atsiskaitym tvarka

3.1. Kiekviena Šalis atlygins už kitos Šalies suteiktas šios sutarties 2.1 ir 2.2
punktuose nurodytas paslaugas šios sutarties A, B ir C prieduose nurodytomis kainomis
ir s lygomis.
3.2. Šios sutarties 2.1 ir 2.2 punktuose nurodyt paslaug kainos yra pateiktos be
prid tin s vert s mokes io (PVM), kuris bus apskai iuojamas statym nustatyta
tvarka.
3.3. Pokalbi sraut registracij Šalys atlieka šios sutarties A3 priede nurodytomis
s lygomis. Remiantis užregistruotais duomenimis, Šalys parengia A2 priedo 1 priede
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pateikt ataskait , pagal kuri išrašoma s skaita. Šioje sutartyje Nesutartus pokalbi
srautus registruoja juos gaunanti Šalis.
3.4. Pokalbi sraut registravimo duomenis Šalys pateiks viena kitai ir naudos tik
šioje sutartyje nustatyta apimtimi ir tikslais.
3.5. S skait už tarpusavio paslaugas pagal ši sutart parengimo bei mok jimo
tvarka ir terminai, taip pat su tuo susij kiti veiksmai aptariami šios sutarties A2 priede.
4.

Techniniai reikalavimai

4.1. Kiekviena Šalis savarankiškai atsako už tai, kad jos tinklai atitikt šios sutarties
atitinkamuose prieduose sutartus bei statymuose ar po statyminiuose aktuose
nustatytus reikalavimus.
4.2. Šalys sipareigoja laikytis šios sutarties prieduose sutart tinklo organizavimo
taisykli ir susitarim .
4.3. Kiekviena Šalis atsako už jos tinkle (iki sujungimo taško) esan i rengini ir j
sistem rengim , testavim , eksploatavim ir technin prieži r , jei kitaip tarp Šali
nesusitariama raštu.
4.4. Jei viena Šalis pageidauja atlikti kitos Šalies tinklo pakeitimus, kurie yra b tini
abiem Šalims, kad j Paslaug naudotojai gal t naudotis tarpusavio ryšiu ir/arba
abiej Šali teikiamomis telekomunikacij paslaugomis, tai Šalys raštu susitars d l
pakeitim , o kiekviena Šalis padengs savo tinklo atitinkamai tam reikaling pakeitim
s naudas.
4.5. Jei viena Šalis pageidauja atlikti kitos Šalies tinklo pakeitimus, kurie yra b tini,
kad tik šios Šalies Paslaug naudotojai gal t naudotis ryšiu su kitos Šalies Paslaug
naudotojais ir/arba kitos Šalies teikiamomis telekomunikacij paslaugomis, tai Šalys
raštu susitars d l pakeitim , o ši tinklo pakeitim diegimo ir eksploatavimo s naudos
bus visiškai padengiamos tos Šalies, kuri pareišk nor atlikti tok pakeitim , jei kitaip
tarp Šali nesusitariama raštu.
4.6. Šalys susitaria, kad už abiem Šalims b tin tinklams sujungti ir sujungimui
palaikyti darb (veiksm ) atlikim bus atsakinga ta Šalis, kuri pasi lo mažiausi ši
darb (veiksm ) kain .
4.7. Skambinan iosios Šalies numerio (A numerio) formato, jo perdavimo ir
naudojimo tvarka yra aptarta šios sutarties A3 priede.
5.

Atsakomyb

5.1. Šalys vykdydamos ši sutart rodys reikiam r pest ir g džius, kuri pagr stai
tikimasi iš kompetentingo telekomunikacij operatoriaus arba telekomunikacij
paslaug teik jo.
5.2. N viena iš Šali neatsako už kitos Šalies patirtus nuostolius, atsiradusius ar
kilusius iš sutartini sipareigojim su tre iaisiais asmenimis, jei Šalys raštu nesusitaria
kitaip.
5.3. N viena iš Šali neatsako už kitos Šalies patirtus netiesioginius nuostolius
(pvz., negautas pajamas), atsiradusius vykdant šios sutarties sipareigojimus, išskyrus
kai teis s aktai imperatyviai nustato kitaip.
5.4. Šalys atsako tik tokiu mastu ir tais atvejais, kaip apibr žta šioje sutartyje ir jos
prieduose ar susitarta raštu tarp Šali atskirai.
5.5. Šalys nereikalaus viena iš kitos joki kompensacij ar nuostoli atlyginimo, jei
Pokalbi sraut siuntimas/pri mimas bus nutrauktas d l privalom vykdyti Lietuvos
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Respublikos statym nuostat , valstyb s institucij sprendim
Lietuvos Respublikai privalom laikytis sipareigojim .
6.

arba tarptautini

Nenugalima j ga (force majeure)

6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomyb s už šios sutarties s lyg nevykdym ar
netinkam vykdym , ar vykdym ne laiku, jeigu šios sutarties s lygos nebuvo
vykdomos ar buvo vykdomos netinkamai, ar ne laiku d l neišvengiam ir nenusp jam
aplinkybi , atsiradusi po šios sutarties sigaliojimo ir nepriklausan i nuo Šali valios,
kurios laikomos nenugalimos j gos (force majeure) aplinkyb mis, ta iau bet kokiu
atveju išskyrus visas šios sutarties s lygas, susijusias su mok jimu pagal ši sutart .
6.2. Aplinkyb s, kurios yra laikomos nenugalimos j gos (force majeure)
aplinkyb mis, yra nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir 1996 07 15
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimu Nr. 840 patvirtintose „Atleidimo nuo
atsakomyb s esant nenugalimos j gos (force majeure) aplinkyb ms taisykl se“.
6.3. Šalis, patyrusi nenugalimos j gos (force majeure) aplinkybes, privalo raštu apie
tai informuoti kit Šal per 10 (dešimt) darbo dien nuo min t aplinkybi atsiradimo ar
sužinojimo pranešan iosios (t.y. nenugalimos j gos (force majeure) aplinkybes
patirian ios) Šalies atžvilgiu dienos, išskyrus tuos atvejus, kai nenugalimos j gos (force
majeure) aplinkybi buvimas kitai Šaliai yra akivaizdus. Šis terminas laikomas
protingu terminu, per kur viena Šalis turi informuoti kit Šal apie patiriamas
nenugalimos j gos (force majeure) aplinkybes. Laiku to nepadariusi Šalis praranda
galimyb remtis nenugalimos j gos (force majeure) aplinkyb mis laikotarpiu iki
pranešimo apie nenugalimos j gos (force majeure) aplinkybes pateikimo kitai Šaliai
dienos.
6.4. Jeigu nenugalimos j gos (force majeure) aplinkyb s t siasi ilgiau kaip 2 (du)
m nesius, bet kurios Šalies rašytiniu reikalavimu (pranešimu), perduotu kitai Šaliai ne
v liau kaip prieš 30 (trisdešimt) dien iki šios sutarties nutraukimo dienos, ši sutartis
gali b ti nutraukta.
7.

Teisi ar reikalavim pagal sutart atsisakymas. Teisi perdavimas.

7.1. Bet kokios teis s pagal ši sutart ar reikalavimo, kylan io iš šios sutarties
pažeidimo, atsisakymas ar nesugeb jimas vykdyti bet kurios šios sutarties s lygos
nereikš ir nebus interpretuojamas taip, jog Šalis, atsisakanti teis s ar reikalavimo arba
nesugebanti vykdyti šios sutarties s lygos (- ), atsisako vis savo teisi pagal ši sutart
ar teis s reikšti reikalavimus, kilusius iš šios sutarties pažeidimo.
7.2. Teis s pagal ši sutart ar reikalavimo, kylan io iš šios sutarties pažeidimo,
atsisakymas bus laikomas tinkamu ir galiojan iu, jei bus pateiktas kitai Šaliai raštu ir
bus pasirašytas bei antspaudu patvirtintas Šalies, pareiškian ios atsisakym .
7.3. Nei viena Šalis neturi teis s perduoti savo teisi bei pareig , kylan i iš šios
sutarties, be kitos Šalies rašytinio sutikimo.
8.

Keitimasis informacija ir dokumentais

8.1. Jei kitaip nesusitarta tarp Šali , visa su šia sutartimi susijusi informacija ir
dokumentai (toliau šioje sutartyje – pranešimai) turi b ti parengiami raštu ir pateikiami
šios sutarties A7 priede nurodytam asmeniui ryšiams.
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8.2. Jei kitaip nesusitarta tarp Šali , visi Šali viena kitai perduodami pranešimai,
kuriais viena šios sutarties Šalis siekia perduoti kitai šios sutarties Šaliai informacij ar
dokumentus, susijusius su šia sutartimi, turi b ti perduodami:
8.2.1. faksu ir nusiun iami registruotu paštu arba
8.2.2. kitai Šaliai tiesiogiai pasirašytinai arba
8.2.3. kitu šioje sutartyje ar jos prieduose sutartu b du.
8.3. Atitinkami pranešimai bus laikomi gautais:
8.3.1. siun iant šios sutarties 8.2.1 papunktyje numatytu b du po 4 (keturi ) dien nuo
išsiuntimo registruotu paštu dienos;
8.3.2. perduodant šios sutarties 8.2.2 papunktyje numatytu b du, jei yra raštiškas
pranešim gaunan iosios Šalies patvirtinimas apie gavim .
9.

Sutarties vykdymo užtikrinimas.

9.1. Pasirašius ši sutart , tinkl sujungimo pageidaujanti Šalis sipareigoja ne v liau
kaip 10 dien po sutarties pasirašymo, sutarties sipareigojim vykdymui užtikrinti,
pateikti galiojan i banko garantij , arba sumok ti pinigin užstat , kuri dydis
apskai iuojamas pagal sutarties A6 priede pateikt tvark . Šiame punkte nustatytu laiku
nepateikus sutarties vykdymo užtikrinimo, TELE2 turi teis nepriimti savo tinkl
OPERATORIAUS Pokalbi sraut ir nesi sti Pokalbi sraut
OPERATORIAUS
tinkl bei nutraukti ši sutart .
9.2. Šios sutarties 9.1 punkte nurodyta Sutarties vykdymo užtikrinimo priemon turi
b ti bes lygin , neatšaukiama ir galioti ne trumpiau nei ši sutartis.
10.

Sutarties galiojimas (terminas) ir jos prat simas

10.1. Ši sutartis sigalioja tada, kai bus abiej Šali atstov pasirašyta ir patvirtinta
kiekvienos Šalies antspaudu.
10.2. Ši sutartis galioja iki jos nutraukimo dienos.
10.3. Jeigu bet kuri šios sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies ar visiškai
negaliojanti, tai tokia nuostata neturi takos kit šios sutarties nuostat galiojimui.
11.

Sutarties galiojimo pabaiga ir nutraukimas

11.1. Pasibaigus šios sutarties galiojimui ar nutraukus ši sutart prieš termin , lieka
galioti šios sutarties nuostatos, susijusios su mok jimais pagal ši sutart bei Šali
atsakomybe.
11.2. Ši sutartis gali b ti nutraukiama:
11.2.1. Šali susitarimu, kai abi Šalys pasirašo atskir rašytin susitarim .
11.2.2. Šios sutarties 11.3 punkte nustatyta tvarka.
11.2.3. Šios sutarties 6.4. punkte nurodytu atveju.
11.3. Šalys susitaria, kad ši sutartis nutraukiama nuo tos dienos, kuri viena Šalis
raštu nurodo kitai Šaliai. Toks Šalies rašytinis pranešimas bus pateiktas kitai Šaliai:
11.3.1. nedelsiant ir nesilaikant pranešimo pateikimo termin , jei po šios sutarties
sigaliojimo dienos šios sutarties nuostata (-os) Lietuvos Respublikos statym ,
po statymini akt pagrindu ar valstyb s institucij sprendimu buvo ženkliai pakeista ir
šie pakeitimai vienai ar abiem Šalims yra ypatingos svarbos.
11.3.2. nedelsiant ir nesilaikant pranešimo pateikimo termin , jei kita Šalis:
11.3.2.1. paskelbiama bankrutavusia ar pradedama likviduoti.
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11.3.2.2. laiku ir tinkamai neatlygina negin ytin nuostoli ar nevykdo savo
sipareigojim pagal ši sutart ar vykdo juos netinkamai ir neištaiso pad ties per 30
(trisdešimt) dien nuo pranešimo apie sipareigojim nevykdym ar netinkam
vykdym gavimo dienos.
11.3.2.3. nepateikia sutarties vykdymo užtikrinimo iki šios sutarties 9.1 punkte
nustatyto termino.
11.3.2.4. padaro kitus esminius šios sutarties pažeidimus.
12.

Paslaug teikimo sustabdymas

12.1. Šia sutartimi apibr žt paslaug teikimas nutraukiamas po šios sutarties
galiojimo pabaigos.
12.2. Deryb d l šios sutarties keitimo metu Šalys nenutraukia paslaug teikimo
viena kitai pagal ši sutart . S lygos, kurias viena Šalis si lo kitai pakeisti, galioja
deryb metu ir turi b ti vykdomos iki Šalys susitars d l j pakeitimo (galiojimo).
12.3. Esminio šios sutarties pažeidimo atveju, skaitant ir tuos, kurie yra numatyti
šios sutarties 11.3.2 papunktyje, iki to laiko, kai pažeidimas bus panaikintas, vykdanti
ši sutart Šalis gali sustabdyti savo sipareigojim , prisiimt šia sutartimi, vykdym
tokiu pa iu mastu (ekvivalentiška apimtimi).
12.4. TELE2 turi teis vienašališkai sustabdyti arba nutraukti paslaug ar j dalies
teikim tokiais atvejais, kai:
12.4.1. OPERATORIUS pats atsisako jam TELE2 teikiam paslaug ;
12.4.2. pasibaigia tinklo elemento, prie kurio OPERATORIUI yra suteikta prieiga,
eksploatacijos terminas ir TELE2 apie tai informavo OPERATORI ne mažiau kaip
likus 6 m nesiams iki atitinkamo eksploatacijos termino pabaigos datos.
12.4.3. tai yra pagr sta objektyviais kriterijais, skaitant technini galimybi nebuvim
arba b tinyb užtikrinti tinklo vientisum .

13.

Sutarties keitimas ir pildymas

13.1. Ši sutartis pildoma ir kei iama tik rašytiniu abiej Šali atstov pasirašytu ir
Šali antspaudais patvirtintu susitarimu, jei kitaip nenumatyta šioje sutartyje. Toks
Šali pasirašytas susitarimas tampa neatskiriama šios sutarties dalimi.
13.2. Jei reikia, visus šios sutarties pakeitimus oficialiai institucijai užregistruoti
pateikia juos si liusi Šalis, jei Šalys nesusitaria kitaip.
13.3. Jeigu pasikei ia telekomunikacij rinka arba Lietuvos Respublikos statymai ar
kiti teis s aktai, reglamentuojantys atitinkamos telekomunikacij veiklos s lygas, tai
kiekviena Šalis turi teis prad ti šios sutarties s lyg perži r jimo proced r pagal šios
sutarties 14 skyriaus nuostatas.
13.4. Jei viena iš Šali raštu pasi lo šia sutartimi teikiamo sujungimo s lyg ar su tuo
susijusius šios sutarties pakeitimus ir kita Šalis:
13.4.1. per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo tokio pasi lymo gavimo dienos
neatsiliepia tok Šalies pasi lym , tai bus laikoma, kad kita Šalis priima pateikto
pasi lymo s lygas, kurios Šalims sigalioja po šiame sutarties punkte numatyto
atsiliepti termino pabaigos;
13.4.2. nesutinka (visiškai ar iš dalies) su tokiu Šalies pasi lymu, tai tolesnis si lomas
šios sutarties s lyg perži r jimas turi vykti pagal šios sutarties 14 skyriaus nuostatas.
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14. Derybos
14.1. Ši sutartis pildoma ir kei iama tik rašytiniu abiej Šali atstov pasirašytu ir
Šali antspaudais patvirtintu susitarimu, jei kitaip nenumatyta šioje sutartyje. Toks
Šali pasirašytas susitarimas tampa neatskiriama šios sutarties dalimi.
14.2. Šiame skyriuje numatyta proced ra reglamentuoja šioje sutartyje numatytais
atvejais šios sutarties s lyg perži r jimo bei gin ir kit nesutarim tarp Šali ,
susijusi su šia sutartimi ar kylan i iš jos, sprendimo derybomis tvark ir s lygas.
14.3. Derybos turi vykti Šali atstov susitikim metu, išskyrus tuos atvejus, kai abi
Šalis patenkina kita deryb forma (susirašin jimas, pokalbis telefonu ir kt.). Deryb
rezultatai visada turi b ti abiej Šali patvirtinti raštu.
14.4. Deryb kalba – lietuvi .
14.5. Deryb pradžia laikoma ta diena, kuri , iškilus gin ui ar kitam nesutarimui tarp
Šali , susijusiam su šia sutartimi, ar pasi lius perži r ti šios sutarties s lygas viena
Šalis kreip si kit Šal su rašytiniu pasi lymu spr sti t gin ar kit nesutarim arba
nagrin ti pasi lym d l šios sutarties s lyg perži r jimo derybomis. Tuo atveju, kai
abi Šalys raštu kreipiasi viena kit su tokiu pasi lymu, deryb pradžia laikoma ta
diena, kuri viena iš Šali tok pasi lym gavo pirmoji.
14.6. Derybos turi pasibaigti ne v liau kaip per 2 (du) m nesius nuo deryb pradžios
(toliau šioje sutartyje – deryb terminas). Jei pra jus deryb terminui n ra rašytinio
dokumento, kuriame yra tvirtinti deryb rezultatai, tai laikoma, kad derybos nepavyko.
15. Gin

sprendimas

15.1. Nepavykus išspr sti gin o ar kito nesutarimo tarp Šali , susijusio su šia
sutartimi, derybomis per deryb termin , jei šios sutarties prieduose nenumatytas kitas
terminas, gin as sprendžiamas Lietuvos Respublikos statym nustatyta tvarka.
16. Konfidenciali informacija ir jos apsauga
16.1. Šalys saugoja paslaptyje ir neatskleidžia tretiesiems asmenims jokios technin s,
intelektin s (strateginiai planai, kt.), komercin s ir kitokios informacijos, kuri bent
viena iš Šali laiko tokia ir suteikdama viena kitai praneša apie tai, nurodydama šioje
sutartyje ar v liau pažym dama „KONFIDENCIALU“ (toliau šioje sutartyje –
Konfidenciali informacija).
16.2. Konfidenciali informacija be rašytinio kitos Šalies sutikimo neturi b ti
naudojama kitam tikslui nei viena Šalis suteik kitai Šaliai naudoti. Šios sutarties
turinys ir kita konfidencialaus pob džio informacija, kuri Šalis gavo vykdydama ši
sutart , gali b ti atskleidžiama tik šios sutarties Šali personalui, rangovams ar
atstovams, ta iau tik tuo atveju, jei ši informacija jiems reikalinga vykdyti ši sutart ir
su s lyga, kad jie sipareigos vykdyti šiame sutarties skyriuje nustatytus
sipareigojimus.
16.3. TELE2 Konfidenciali informacija yra informacija pateikta OPERATORIUI šios
sutarties 16.1 punkte numatytomis s lygomis ir tvarka.
16.4. OPERATORIAUS Konfidenciali informacija yra informacija pateikta TELE2
šios sutarties 16.1 punkte numatytomis s lygomis ir tvarka.
16.5. Konfidencialios informacijos atskleidimas, perdavimas tretiems asmenims
(šalims), publikacija ar kitoks paviešinimas galimas tik gavus kitos Šalies raštišk
sutikim , išskyrus informacijai, kuri:
16.5.1. yra ar tapo visuotinai viešai žinoma, Šaliai nepažeidus šios sutarties s lyg ;

7

16.5.2. buvo Šalies sukurta savarankiškai;
16.5.3. turi b ti atskleista pagal imperatyvius Lietuvos Respublikos teis s akt
reikalavimus, ta iau tik tokia apimtimi, kiek j atskleisti reikalinga, kad vykdyti teis s
akt reikalavimus.
16.6. Šalis negali tiesiogiai ar netiesiogiai viduje ar už savo mon s rib be kitos
Šalies rašytinio sutikimo atskleisti konfidencialios šios sutarties poži riu informacijos
tre iajai šaliai ir privalo išlaikyti informacijos, kuri ji gavo iš kitos Šalies der damasi
d l šios sutarties, vykdydama ši sutart ar gyvendindama šios sutarties nuostatas,
konfidencialum šios sutarties galiojimo laikotarpiu ir 3 (trejus) metus po šios sutarties
galiojimo pabaigos.
17. Baigiamosios nuostatos
17.1. Visi šios sutarties priedai yra neatskiriamos šios sutarties dalys. Sutarties pried
nuostatos yra kei iamos ir pildomos ta pa ia tvarka kaip ir sutartis, jei n ra susitarta
kitaip.
17.2. Ši sutartis surašyta dviem vienodos juridin s galios egzemplioriais lietuvi
kalba. Kiekviena Šalis gauna po vien šios sutarties egzempliori .
17.3. Šalys pareiškia, kad perskait ši sutart , suprato jos turin bei sutarties
sudarymo ir sudarytos sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, ar vykdymo ne
laiku padarinius. Šalys pasirašo ši sutart kaip dokument , kuris atitinka j vali ir
tikslus.

18. Šali rekvizitai ir parašai

TELE2

OPERATORIUS

UAB „Tele2“
Sporto g. 7A, LT-09200, Vilnius
mon s kodas 111471645
PVM mok tojo kodas LT114716417
Tel. (8~5) 23 66 300, faksas (8~5) 23 66 302
Duomenys apie mon yra saugomi V
Registr centras
Bankas: AB „SEB Bankas“
Banko kodas: 70440
A/s.: LT 417044060001223597
Generalinis direktorius
Petras Masiulis
______________________________
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A. TELEKOMUNIKACIJ TINKL SUJUNGIMO SUTARTIES PRIEDAS
A1. Apibr žimai
1.
Šioje sutartyje vartojami žodžiai ir j junginiai, jei jiems betarpiškai šioje
sutartyje nesuteikiama kita reikšm , turi toliau nurodytas reikšmes ir yra suprantami
taip:
Nr S voka (sutrumpinimas)
.
1. 2Mbit/s prievadas
2. 2Mbit/s duomenu perdavimo
srautas
telekomunikacij
tinklams sujungti
3. Ataskaitinis laikotarpis
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sutartyje ir jos prieduose vartojama reikšm
Stoties talpa, atitinkanti 30 telefonini kanal .
Fizinis sujungimas nuo Tinkl sujungimo taško iki
OPERATORIAUS tinklo, reikalingas tinklams sujungti.

Laikotarpis, per kur buvo suteiktos paslaugos, už kurias
atsiskaitymams tarp sutarties Šali išrašoma s skaita.
CDR (Call detailed record)
Standartizuotas telefono stoties rašas apie telefono
pokalb .
C7 signalizacija
Tai CCITT (ITU-T) apibr žta signalizacijos sistema Nr .7
skirtuoju kanalu.
Negeografinis numeris
Suprantama taip, kaip apibr žta galiojan iame
Nacionaliniame numeracijos plane.
Nesutarti pokalbi srautai
Telefono pokalbi srautai ir paslaugos, d l kuri Šalys
n ra susitarusios tarpusavyje raštu ir n ra oficialios
valstyb s institucijos pareigotos teikti viena kitai.
Paslaug gav jai
Telekomunikacij operatoriai, telekomunikacij paslaug
teik jai, Šali abonentai bei kiti telekomunikacij
paslaug vartotojai.
Pokalbi srautas
Informacijos siuntimas/pri mimas 2 Mbit/s prievad
kalbiniais kanalais per Tinkl sujungimo tašk .
Pokalbi
srauto siuntimo Terminavimas.
paslauga
Prisijungimo
prie
tinklo Paslaugos, suteikian ios galimyb
OPERATORIUI
paslaugos
prisijungti prie TELE2 tinklo.
S skaita
PVM s skaita – fakt ra ar kitas statymiškai numatytas
dokumentas kio subjekto, teikiamoms paslaugoms per
ataskaitin laikotarp apskaityti.
Siun iantysis operatorius
Šalis arba Tre iasis operatorius, iš kurio tinklo yra
siun iamas pokalbi srautas.
Skambu io sudarymas
Skambu io pokalbio trakto sujungimas ir nutraukimas
operatori tinkluose.
Paslaugos teikimo sutrikimas
vykis, kai paslaugos teikimas nutr ksta arba jos
techniniai parametrai tampa blogesni, nei yra numatyti
šioje sutartyje, d l vykio vienos iš Šali tinkle.
Šalis
TELE2 arba OPERATORIUS
Šalis debitor
Šalis, skolinga kitai Šaliai už pagal sutart suteiktas
paslaugas.
Šalis kreditor
Šalis, suteikusi kitai Šaliai paslaugas pagal sutart .
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19. Šalys
20. Terminavimas
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

TELE2 ir OPERATORIUS
Paslauga, kai viena Šalis siun ia kitos Šalies atsi stus
Pokalbi srautus iš Tinkl sujungimo taško savo Tinklo
terminavimo tašk .
Terminuojantis
operatorius Operatorius, kurio tinkle yra priimamas ir Tinklo
arba Priimantysis operatorius terminavimo taške yra pabaigiamas Pokalbi srautas.
Tinklas
Tai Šalies priži rimos, valdomos ir/ar remontuojamos
infrastrukt ros dalis, kuri skirta duomenims ir kalbinei
informacijai perduoti, taip pat teikti kitas papildomas
telekomunikacij paslaugas.
Tinkl sujungimo paslaugos
Visos paslaugos, kurias teikia Šalys pagal ši sutart .
Tinkl
sujungimo taškas, Geografiškai apibr žtas taškas TELE2 tinkle, kuriame
Sujungimo taškas
OPERATORIUI si loma sujungti tinklus.
Talpa
tinkl
sujungimo Tinkl sujungimo taške priskirta telefono stoties prieigos
taškuose (ryšio linijos dalis)
talpa, matuojama 2Mbit/s telefono stoties prievadais ir
sudaranti galimybes perduoti pokalbi srautus tarp Šali .
Tinklo terminavimo taškas
Tinklo galinis taškas.
Tranzitiniai pokalbi srautai
Pokalbi srautai, prad ti Tre iojo operatoriaus tinkle ir
si sti tranzitu per vienos Šalies tinkl terminavimui
kitos Šalies tinkl .
Tre iasis operatorius
Kitas operatorius, išskyrus šios sutarties Šalis.

2.
Kitos šioje sutartyje vartojamos s vokos suprantamos taip, kaip jos apibr žtos
sutarties pasirašymo metu galiojan iuose Lietuvos Respublikos teis s aktuose ir
Europos telekomunikacij standartizacijos instituto (ETSI) techniniuose standartuose
bei kituose reglamentuojan iuose dokumentuose.
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A2. Apskaita ir mok jimai
1.

Atsiskaitymas už paslaugas

1.1.
Šalys už teikiamas šia sutartimi paslaugas atsiskaito šiame ir kituose šios
sutarties prieduose numatytomis s lygomis.
1.2.
Šalys išrašys s skaitas ir atliks mok jimus, kaip numatyta šiame priede
nepriklausomai nuo to, ar tarp Šali yra nesutarimai ar gin ai, kylantys ar susij su šia
sutartimi.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Apskaita ir mok jimai tarp Šali atliekami tokia tvarka:
Duomen pateikimas;
Duomen derinimas;
S skait išrašymas ir pateikimas;
Mok jimas.

3.

Duomen pateikimas ir derinimas

3.1.
Kiekvien m nes paslaugas suteikusi Šalis parengia atsiskaitymo duomen
ataskait už per ataskaitin laikotarp (vien kalendorin m nes ) suteiktas paslaugas ir
pateikia kitai Šaliai ne v liau kaip iki m nesio, einan io po ataskaitinio, 5 (penktos)
kalendorin s dienos.
3.2.
Ataskaita siun iama elektroniniu paštu arba faksu Šali paskirtiems
atsakingiems asmenims.
3.3.
Atsiskaitymo duomen ataskaitos tipin forma pateikiama šio priedo 1 priede.
3.4.
Jei per 5 (penkias) darbo dienas po ataskaitos išsiuntimo termino pabaigos (šio
priedo 3.1 punktas) Šalis raštu nepraneša paslaug suteikusiai Šaliai apie duomen
nesutapimus, duomenys laikomi suderintais.
3.5.
Jei paslaug teikianti Šalis negali pateikti šio priedo 3.1. punkte nurodyt
duomen , turi b ti naudojami kitos Šalies duomenys. Šalis, negalinti pateikti duomen
šio priedo 3.1. punkte numatyta tvarka, privalo raštu sp ti kit Šal ne v liau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir paprašyti kitos
Šalies pateikti duomenis. Duomenys tur t b ti pateikti ne v liau kaip iki 5-tos
(penktos) kalendorinio m nesio po ataskaitinio laikotarpio pabaigos dienos. Šalys
susitaria, kad paslaug teikianti Šalis sieks visais manomais b dais pateikti
atsiskaitymo duomen ataskait kaip numatyta šio priedo 3.1. punkte.
3.6. Šalys susitaria, kad nebus gin ijami mažesni arba lyg s 2 (dviem) procentams
Pokalbi sraut nesutapimai, o taip pat pagal šio priedo 3.5 punkt pateikti ne paslaug
teikian ios Šalies duomenys. Tokiu atveju Šalys laikys duomenis suderintais, kurie bus
pagrindas s skaitai išrašyti.
3.7. Jei Pokalbi srauto skirtumas pagal paslaugas yra didesnis negu 2 (du)
procentai, duomenis gin ijan ios Šalies reikalavimu per 15 (penkiolika) darbo dien po
raštiško pranešimo apie duomen nesutapimus išsiuntimo dienos turi b ti užbaigtas
duomen sutikrinimas šia tvarka:
3.7.1. Duomenis užgin ijusi Šalis kartu su pranešimu apie duomen nesutapimus,
pateikiamu per šio priedo 3.4 punkte nustatyt termin , pateikia kitai Šaliai
nesutampan i duomen Pokalbi sraut ataskait , kurioje tikrinamo periodo Pokalbi
srautai suskirstyti dienomis (m nesio diena, pokalbi skai ius, trukm minut mis). Kita
Šalis, gavusi užgin ijusios Šalies duomenis, per 5 (penkias) darbo dienas atitinkamai
pateikia savo Pokalbi sraut duomen ataskait .
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3.7.2. Nusta ius dienas, kai Pokalbi sraut duomenys nesutampa, yra tikrinami ši
dien Pokalbi sraut duomenys pagal valandas (valanda, pokalbi skai ius, trukm
minut mis).
3.7.3. Nusta ius valandas, kada Pokalbi sraut duomenys nesutampa, Šalys pateikia
detalius telefono pokalbi rašus (CDR).
3.7.4. Jei iki šios sutarties 3.7 punkte nurodyto termino nebus pabaigtas duomen
sutikrinimas ir Šalys nebus suderinusios nesutampan i duomen , tai nesutampantys
duomenys už per ataskaitin laikotarp si stus Pokalbi srautus bus laikomi suderintais
s skaitai išrašyti pagal paslaug suteikusios Šalies duomenis, o Šalys turi teis ir
pareig pabaigti duomen sutikrinimo proced r derybomis ir suderinti nesutampan ius
duomenis tarpusavio susitarimu ne v liau kaip iki deryb pabaigos (šios sutarties 14
skyrius).
4. S skait išrašymas ir pateikimas
4.1. Kiekvien m nes paslaugas suteikusi Šalis ne v liau kaip iki kito m nesio,
einan io po ataskaitinio laikotarpio, 10 (dešimtos) kalendorin s dienos pateikia kitai
Šaliai s skait už paslaugas, suteiktas per ataskaitin laikotarp .
4.2. S skaita išrašoma pagal šio priedo 3.1. ar 3.5 punktus pateikiamoje atsiskaitymo
duomen ataskaitoje nurodytus duomenis.
4.3. Jei per 5 (penkias) dienas nuo šio priedo 4.1 punkte aptarto s skaitos išsiuntimo
termino pabaigos s skait išsiuntusi Šalis negauna kitos Šalies pranešimo, kad s skaita
yra negauta, tai yra laikoma, kad išsi st s skait Šalis gavo ne v liau kaip kit dien
po paskutin s šio priedo 4.1 punkte apibr žto s skaitos išsiuntimo kitai Šaliai termino
dienos.
4.4. Jei, nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, už suteiktas paslaugas mok tina
suma tampa lygi arba viršija 80 (aštuoniasdešimt) procent Sutarties vykdymo
užtikrinimo priemon s sumos, nustatytos pagal šios sutarties A6 priedo s lygas vienam
m nesiui, tai TELE2 turi teis pateikti OPERATORIUI išankstinio mok jimo s skait .
Išankstinio mok jimo s skaita išrašoma pagal TELE2 duomenis ir turi b ti
OPERATORIAUS apmok ta per šioje s skaitoje nurodyt termin .
5. Mok jimai
5.1.
Už paslaugas turi b ti sumokama pagal paslaug suteikusios Šalies išrašyt
s skait . Jeigu pagal ši sutart abi Šalys teikia viena kitai paslaugas, mok jimas
atliekamas taikant balansin metod , t.y. s skait sum skirtum sumoka ta Šalis, kuriai
už ataskaitin laikotarp mok tina s skaitos suma yra didesn . S skait /s skait sum
skirtumo (balanso) apmok jimo terminas – 30 (trisdešimt) kalendorini dien nuo
paslaug teikian ios Šalies (kreditor s) s skaitos išrašymo dienos.
5.2.
Esant nesutarimams tarp Šali ar vykstant deryboms, s skaita turi b ti visiškai
sumok ta šioje sutartyje numatyta tvarka.
5.3.
Šalys išrašo kreditin ar kit dokument , kur reglamentuoja Lietuvoje
galiojantys statymai netikslumams s skaitoje ištaisyti, kuri apimtis Šalys suderino
šioje sutartyje numatyt proced r ar deryb metu.
5.4.
Atsiskaitymai tarp Šali vykdomi Litais.
5.5.
Skolinga Šalis (debitor ) kitai Šaliai jos pareikalavimu tur s mok ti 0,05
(penki šimt j ) procent dydžio dienos pal kanas nuo sumos, kuri sudaro kitos Šalies
kreditor s nuostolius, už kiekvien pradelst sumok ti dien iki kol bus sumok ta visa
suma.
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A2 priedo 1 priedas. Atsiskaitymo duomen ataskaitos forma
Už 200 m. ...................... m n. suteiktas telekomunikacij paslaugas
Paslaugos teik jas.............................................................
Paslaugos gav jas (Mok tojas).......................................
Paslaugos
pavadinim
as

Informacija apie suteiktas paslaugas
Laikas

...................

Skambu
i
skai ius

Pokalb
i
srautai
(min.)

Atsiskaitym
kaina
(Lt/min.)

Skambu
io
sudarym
o
mokestis
(Lt)

Suma,
Lt

Iš viso:
PVM
Iš viso su
PVM

Ataskait pareng

Ataskaitos sudarymo data
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A3. Technin s s lygos
A.3.1. Tinkl sujungimo principai
1.

Bendrosios nuostatos

1.1.

OPERATORIUS turi prisijungti prie Tinkl sujungimo taško.

2.

Pokalbi sraut siuntimo tvarka.

2.1. Siun iantis Pokalbi srautus operatorius informuoja apie savo planus si sti
Pokalbi srautus kitam operatoriui. Ši informacija pateikiama prieš sujungiant
telekomunikacij tinklus.
2.2. Apkrovos paskirstymo principai.
2.2.1. Kiekviena Šalis nukreips telefono pokalbius, priklausan ius tinkl sujungimo
sutartyje apibr žtai apkrovai, kitos Šalies tinkl . Kita Šalis yra atsakinga už tolesn ši
pokalbi sraut nukreipim .
3.

Tinkl sujungimo s sajos

3.1.
OPERATORIAUS ir TELE2 tinklai Tinkl sujungimo taške sujungiami
remiantis skaitmenin mis s jomis atitinkan iomis ITU-T rekomendacijas G. 703, G.
957. Minimali bet kurios tinkl sujungimo s sajos pralaida yra 2Mb/s G.703.
3.2.
Šalys susitaria nurodyti bendras tinkl sujungimo s sajas, kad jos b t teisingai
identifikuojamos ir b t gaunama teisinga informacija. TELE2 bendradarbiaujant su
kitais paslaug teik jais bus remiamasi ITU-T rekomendacija M.1400.
3.3.
TELE2 suteikia reikiamos pralaidos prieigos talp tinkl sujungimo taške
OPERATORIAUS tinklui prijungti. Šalys susitaria d l kiekvieno papildomo prieigos
talpos išpl timo.
3.4.
Abi Šalys turi teis pareikalauti patikrinti tinkl sujungimo s sajas ir paslaugas,
ir naujas (Bringing – into - Service – BIS), ir jau teikiamas, nor damos užtikrinti
teising tinkl s veik . Ne v liau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo vienos Šalies
pateikto prašymo raštu, kita Šalis pateikia informacij apie pirmin reikiamo
patikrinimo lyg . Nusta ius paslaug kokyb s problem , Šalys apsikei ia turima
informacija, susijusia su problema, nor damos išspr sti j kaip galima grei iau.
3.5.
Siekdamos geresn s telekomunikacij tinkl ir paslaug kokyb s Šalys
bendradarbiaus ir priims pagrindinius principus d l standart , technologijos ir
metodikos, kurie išd styti reikiamuose ITU-T reikalavimuose ir rekomendacijose
Lietuvos ir tarptautiniams standartams.
3.6. Visos naujos tinklus sujungian ios s sajos turi b ti testuojamos remiantis
proced ra, išd styta ITU-T rekomendacijoje M. 2110, taikant M2100 (PDH) ir
M.2101.1 (SDH). Testuojant gali b ti taikomi abu metodai – kontrol veikimo metu
(ISM In – Service - Monitoring) ir kontrol neveikimo metu (OOS Out – Of Service).
3.7.
Tinkl sujungimo s saj gedim ir klaid nustatymo ir aptikimo proced ros
privalo b ti pagr stos ITU-T rekomendacijomis M. 2120 ir M. 2130.
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4.

Tinklo sujungimo tašk s rašas.

Sujungimo Taškai
Sporto g. 7A, Vilnius
5.

Signalizacijos
technin specifikacija
ISUP v.2

Stoties eksploatavimo lygis
Mobiliojo ryšio stotis

Signalizacijos tinklas.

5.1. Signalizacijos tinklo konfig racija.
5.1.1. Tarp TELE2 ir OPERATORIAUS tinkl yra naudojama C7 signalizacija, t.y.
signalizacija per signalo perdavimo punktus (STP).
5.1.2. STP punktai gali b ti atskiri arba integruoti su pokalbi sraut siuntimo stotimis.
Signalizacijos tinklo strukt ra pateikta 1 paveiksle.
1 paveikslas

TELE2 Mobiliojo
ryšio stotis

OPERATORIAUS
Komutavimo stotis

5.1.3. Signalizacijai yra naudojamas 1-as kanalas 2Mbps sraute. Nesant technini
galimybi naudoti 1- kanal , gali b ti naudojamas 16-tas kanalas 2Mbps sraute. Kiti
kanalai naudojami Pokalbi srauto perdavimui. Tarptinklinei signalizacijai yra
naudojamas tinklo indikatoriaus dydis 2 (NI=2).
5.1.4. TELE2 tinklo STP, pavaizduoti 1 ir 2 paveiksluose OPERATORIUI yra
suteikiami priede B nurodytame Tinkl sujungimo taške.
5.2. Signalizacijos tinklo s naudos.
5.2.1. Kiekviena šalis atsako už (padengia visas) s naudas savo signalizacijos signalo
perdavimo taško pus je.
5.3. Specialios s lygos.
5.3.1. Jei Šalis nori pakeisti pirmiau pateiktus signalizacijos tinklo organizavimo
principus ir taisykles, Šalys gali pasirašyti atskirus susitarimus. Šalis, pageidaujanti
tokio pakeitimo, dengia kitos Šalies s naudas, kurios atsiranda d l tokio pakeitimo.
Susitartos išlygos turi b ti tvirtintos šio priedo priede.
6.

Testavimas.
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6.1. Šalys atlieka testavim šiais atvejais:
6.1.1. Sujungiant tinklus naujuose taškuose;
6.1.2. Kei iant tinklo strukt r d l jo modernizavimo;
6.1.3. Šalims sutikus, kad kokyb yra prastesn negu reikalaujama;
6.1.4. D l pasikartojan i sutrikim , kai problemos negalima išspr sti technin s
proced ros lygiu;
6.1.5. Atlikus ISUP (ISDN vartotojo posistem s) versijos pakeitimus (ar pakeitus
programin s rangos versij ) TELE2 stotyje ar OPERATORIAUS stotyje, bent vienai
Šaliai pageidaujant.
6.2. Testavim metu turi b ti atliekami reikalingi bandymai tarp abiej Šali . ISUP
bandymams taikoma ITU rekomendacija Q.788.
6.3. Šalys atliks tinkl integralumo testus, kurie apima C7 signalizacijos testus pagal
iš anksto suderintas testavimo specifikacijas, bei kitus testus, reikalingus tinkl
sujungimo tašk funkcionalumo patikrinimui. Šalys gali aptarti testavimo proced r –
papildyti j tam tikrais testais arba j atsisakyti. Tokiu atveju, ne v liau kaip per 10
(dešimt) darbo dien nuo raštiško prašymo, gauto iš vienos Šalies, kita Šalis pateikia
atsakym d l galimybi ir nurodo darb pradžios laik . Sutarus d l tiksli testavimo
reikalavim ir jo atlikimo darb grafiko, testavimo darbai yra atliekami remiantis
sutartais testavimo reikalavimais ir proced romis.
6.4. Bet kuri Šalis turi teis reikalauti papildomo testavimo, raštu pateikus
patikrinim priežast . Kita Šalis per 20 (dvidešimt) darbo dien privalo pateikti
atsakym ar yra b tinyb atlikti papildomus testus ir kada galima prad ti darbus.
Testavimas turi b ti atliktas ne v liau negu per du m nesius nuo prašymo pateikimo.
6.5. Atlikus testus ir Šalims sutarus, pradedamas trij dien bandomojo pokalbi
srauto laikotarpis. Vienai Šali pageidaujant šis laikotarpis gali b ti prat stas iki
septyni dien . Pabaigus apkrovos testavim , ne v liau kaip per tris darbo dienas Šalys
susitaria d l apkrovos atidarymo datos.
7.

Pokalbi sraut valdymas.

7.1. Paslaugos teikimo sutrikimo atveju vienos iš Šali tinkle, susijusi Šalis turi
nukreipti pokalbi srautus iš/ kitos Šalies tinkl taip, kad b t išvengta trikdži kitos
Šalies tinkle.
7.2. Kai tarp Šali yra diegtos paslaugos, kuri veikimas susij s su galimais
dideliais pokalbi srautais vienu metu (pvz. balsavimo telefonu paslauga), Šalys privalo
informuoti viena kit ir organizuoti testavimus, tam kad užtikrint kit pokalbi sraut
praeinamum .
8.

Kvie ian iojo abonento (A abonento) numerio perdavimas.

8.1. Kvie ian iojo abonento numerio perdavimas turi b ti atliekamas visais atvejais,
kada tai techniškai yra manoma atlikti.
8.2. Bet kuri Šalis gali naudoti kvie ian iojo numerio adres apskaitai,
atsiskaitymams pagal s skaitas ir kvie ian iojo numerio pateikimo paslaugai (CLIP)
suteikti. Bet kuri Šalis gali persi sti kvie ian iojo abonento numer Tre iajam
operatoriui tuo pa iu tikslu. Jokie special s atsiskaitymai už kvie ian iojo numerio
naudojim pagal pirmiau pateikt paskirt yra neatliekami. Jei kuri nors Šalis nori
naudoti kvie ian iojo abonento numer kitais tikslais, tai turi b ti susitarta atskira
sutartimi.
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8.3. Nepateikiami numeriai. Šalys sutinka, kad klientai naudoja kvie ian iojo
abonento numerio pateikimo draudimo paslaug (CLIR). Tokiu atveju, siun ianti Šalis,
pateikdama tok numer kitai Šaliai ir naudodamasi signalizacijos sistemos galimyb mis
(pagal technines specifikacijas), turi informuoti apie toki paslaug .
8.4.
Šalys sutinka, kad klientams turintiems prioritetin numerio rodymo kategorij ,
nepriklausomai ar kvie ian iojo abonento pus je yra aktyvuota numerio pateikimo
draudimo paslauga (CLIR), kvie ian iojo abonento numeris bus pateikiamas, jei tai šis
numeris yra gaunamas tinkl sujungimo taške.
9.

Duomen

registravimas ir kaupimas.

9.1. Kiekviena
Šalis
privalo
registruoti
duomenis
apie
pokalbius,
siun iamus/priimamus /iš kitos Šalies tinkl .
9.2. Telefono pokalbio raše (CDR) turi b ti registruojami:
9.2.1. Kvie ian iojo abonento numeris, jeigu jis yra gaunamas sujungimo taške;
9.2.2. Kvie iamojo abonento numeris;
9.2.3. Kvietimo data – metai, m nuo, diena;
9.2.4. Kvie iamojo abonento atsiliepimo laikas – valanda, minut , sekund (jeigu
kvietim atsakyta);
9.2.5. Pokalbi trukm sekund mis (jei kvietim atsakyta).
9.3. Duomenys apie s kmingus kvietimus ir Pokalbi srautus (minut mis)
registruojami remiantis ITU-T rekomendacija D.150.
9.4. Norint užtikrinti teising atsiskaitym tarp Šali , turi b ti kaupiami tokie
užregistruoti duomenys:
9.4.1. Pokalbi srauto siuntimo paslaugos pavadinimas (Terminavimas);
9.4.2. Skambu i skai ius, paskirstytas pagal laiko zonas, kurioms yra taikoma
skirtinga kaina;
9.4.3. Pokalbi srautai (minut mis), paskirstyti pagal laiko zonas, kurioms yra taikoma
skirtinga kaina.
9.5. Duomenys apie kitas tinkl sujungimo paslaugas (ne pokalbi srauto siuntimo
paslaugas) turi b ti kaupiami kiekvienos Šalies jai tinkama forma, jei šioje sutartyje
n ra numatyta kitaip.
9.6. Šalys kaupia apskaitos informacij apie siun iam ir priimam Pokalbi sraut ,
kad b t galimyb sutikrinti duomenis. Apskaitos informacija turi b ti pateikiama už
paskutinius 12 m nesi nuo kreipimosi d l tokios informacijos dienos.
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A4. Prisijungimo prie tinklo paslaug teikimo principai
1.

Bendrosios nuostatos

1.1. Abi Šalys teikia ir atsiskaito už Prisijungimo paslaugas pagal sutarties prieduose
pateikiam informacij .
2.

Tinkl sujungimo diegimas.

2.1. Tinklai yra sujungiami atliekant tokius veiksmus:
2.1.1. OPERATORIUI suteikiant TELE2 prisijungimo prie tinklo paslaugas; ir
2.1.2. OPERATORIUI prisijungiant prie TELE2 tinklo. Prisijungimas yra galimas
Tinkl sujungimo taškuose s sajomis, atitinkan iomis A3 priede pateiktas technines
specifikacijas.
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A5. Pokalbi srauto siuntimo paslaug teikimo principai
1.

Bendrosios nuostatos.

1.1. Šalys teikia Pokalbi srauto siuntimo paslaugas ir atsiskaito už jas remdamosi
šiame priede pateiktais Pokalbi srauto siuntimo principais arba kaip pateikta
kiekvienos iš Šali Sutarties prieduose.
2.

Pokalbi srauto siuntimo principai.

2.1. Šalys turi teis si sti viena kitai Pokalbi srautus, nepaisant to, ar Pokalbi srautas
buvo inicijuotas kitos Šalies tinkle ar yra persiun iamas iš Tre iojo operatoriaus su
s lyga, kad šis Pokalbi srautas yra skirtas kitai Šaliai, t.y. turi b ti terminuojamas
(pabaigiamas) kitos Šalies tinkle.
2.2. Šalys privalo priimti siun iamus viena kitai Pokalbi srautus, nepaisant to, ar
Pokalbi srautas buvo inicijuotas vienos iš Šali tinkle ar yra persiun iamas iš Tre iojo
operatoriaus su s lyga, kad šis Pokalbi srautas yra skirtas kitai Šaliai, t.y. turi b ti
terminuojamas (pabaigiamas) kitos Šalies tinkle.
2.3. Laikoma, kad už Tranzitini Pokalbi sraut terminavim Siun iantis operatorius
visiškai atsiskaito su Priiman iuoju operatoriumi, jeigu n ra susitarta kitaip.
2.4. Jei šios sutarties Šalys bei Tre iasis operatorius už Tranzitini Pokalbi sraut
terminavim Šalies tinkle pageidauja atsiskaityti kitaip nei nurodyta šio priedo 2.3
punkte, yra raštu sudaromas trišalis susitarimas tarp Šali ir Tre iojo operatoriaus d l
atsiskaitymo už šiuos Pokalbi srautus ir kit susijusi s lyg .
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A6. Sutarties vykdymo užtikrinimo priemon s arba išankstinio mok jimo dydžio
nustatymo tvarka, sutarties vykdymo užtikrinimui
1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šalys susitaria, kad sutarties vykdymo užtikrinimui yra naudojama viena iš šios
sutarties 9 punkte numatyt Sutarties vykdymo užtikrinimo priemoni .
1.2. Banko garantijos išdavimo atveju, bus priimama bes lygin , neatšaukiama ir
galiojanti ne trumpiau nei ši sutartis banko garantija, išduota vieno iš Lietuvos
Respublikoje veikian i patikim (kuri kredito reitingas Baa1 arba aukštesnis, ir yra
suteiktas Moody ar Standart & Poor’s arba Fitch IBCA) bank .
1.3. Užstato sumok jimo atveju OPERATORIUS turi sumok ti TELE2 nurodyt
s skait piniginio užstato sum , kurios dydis nustatomas pagal šio priedo nuostatas.
Mokant pinigin užstat , mok jimo paskirtyje OPERATORIUI b tina nurodyti
”Mokamas užstatas pagal _____ m. _________ ___ d. Telekomunikacij tinkl
sujungimo sutart Nr.
“.
2.

Sutarties vykdymo užtikrinimo priemon s nustatymas.

2.1. Tinkl sujungimo pageidaujantis OPERATORIUS per 5 (penkias) dienas nuo
sutarties pasirašymo pateikia TELE2 savo planuojamus inicijuoti ir terminuoti Pokalbi
srautus. Prognoz (kiekvienai paslaugai atskirai) pateikiama vieneriems kalendoriniams
metams nuo prognozuojamo tinkl sujungimo. Prognoz je pateikiamas planuojamas
si sti ir priimti pokalbi minu i skai ius kas m nes .
2.2. TELE2, pagal OPERATORIAUS pateiktas planuojamas terminuoti Pokalbi
sraut minutes, nustato reikalingus tinklo pralaidumus, t.y. nustato reikaling
kokybiškam planuojam sraut aptarnavimui 2Mb/s prievad skai i . Prievad skai ius
yra nustatomas su s lyga, kad vienu 2Mb/s prievadu galimo terminuoti ne daugiau nei
300000 minu i per m nes .
2.3. Gautas prievad skai ius yra dauginamas iš maksimalios ši sraut pralaidos per
m nes ir dauginamas iš maksimalios Pokalbi srautoTerminavimo TELE2 tinkle
kainos. Taip nustatoma maksimalus galimas mok jimas TELE2 per m nes .
2.4. Gautas dydis yra dauginamas iš maksimalaus periodo, per kur Šalys turi
vykdyti atsiskaitymus už suteiktas paslaugas. Šios sutarties atveju tai yra dviej
m nesi laikotarpis. Iš gautos sumos yra atimama suma, lygi pusei OPERATORIAUS
balanse rašyto audituoto turto vert s. Tam tikslui OPERATORIUS pateikia TELE2
auditori patikrint Balanso ataskait , kuri TELE2 sipareigoja naudoti tik pateiktu
tikslu ir neatskleisti tretiesiems asmenims.
2.5. Gautas dydis yra laikomas reikalaujamu Sutarties vykdymo užtikrinimo
priemon s dydžiu.

20

3. Sutarties vykdymo užtikrinimo priemon s dydžio pakeitimas.
3.1. TELE2 gali pareikalauti, kad b t padidintas Sutarties vykdymo užtikrinimo
priemon s dydis, jei OPERATORIUS padidina planuojamo si sti Pokalbi srauto
prognoz arba realus inicuojamas/terminuojamas Pokalbi srautas yra didesnis nei
prognozuota. OPERATORIUS privalo padidinti Sutarties vykdymo užtikrinimo
priemon s dyd iki TELE2 reikalaujamo dydžio per 10 (dešimt) darbo dien nuo
TELE2 reikalavimo dienos.
3.2. TELE2 gali pagal raštišk OPERATORIAUS prašym sumažinti Sutarties
vykdymo užtikrinimo priemon s dyd remdamasis OPERATORIAUS pateiktomis
planuojamomis inicijuoti/terminuoti Pokalbi sraut minut mis (šio priedo 2.1
papunktis), šiuo atveju neatimant pus s OPERATORIAUS balanse rašyto audituoto
turto vert s, ta iau Sutarties vykdymo užtikrinimo priemon s dydžio minimali suma
negali b ti mažesn nei 20000 Lt (dvidešimt t kstan i lit ).
3.3. OPERATORIUI šioje sutartyje nurodytu laiku neapmok jus s skait už
paslaugas ar kitaip pažeidus šios sutarties s lygas, TELE2 turi teis be atskiro sp jimo
vykdyti prievol
ir/ar kompensuoti savo nuostolius panaudojant turim
OPERATORIAUS Sutarties vykdymo užtikrinimo priemon , o OPERATORIUS tokiu
atveju turi ne v liau kaip per 10 (dešimt) dien nuo TELE2 reikalavimo dienos
atnaujinti Sutarties vykdymo užtikrinimo priemon iki TELE2 reikalaujamo dydžio.
3.4. Pasibaigus šios sutarties galiojimui ir OPERATORIUI vykdžius visas su šia
sutartimi susijusias prievoles, sumok to piniginio užstato likutis yra gr žinamas
OPERATORIUI.
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A7. Šali atstov ryšiams s rašas
1.

Šali adresai
TELE2
UAB „TELE2“
Sporto g. 7A
LT-09200, Vilnius

2.

OPERATORIUS

Su sutartimi susij klausimai

Su sutarties taikymu, pakeitimais, papildymais, paslaug užsakymu, rengimu,
nutraukimu ir kitais su sutartimi bei paslaug teikimu susijusiais klausimais.

3.

TELE2

OPERATORIUS

Tel.
Fax:
E-mail:

Tel.
Fax:
E-mail:

Ataskait ir s skait pateikimo adresai
TELE2

OPERATORIUS

Tel.
Fax:
E-mail:

Tel.
Tel./fax:
E-mail:

4.
Pranešimai d l paslaug teikimo sutrikim , papildoma informacija apie j
šalinim
TELE2
Tel.
E-mail:
5.

OPERATORIUS
Tel.
Mob.

Papildoma informacija bei atsiliepimai

Informacija apie planinius tinklo bei Paslaug teikimo sutrikim prevencijos darbus,
esant paslaug teikimo sutrikim šalinimo nesklandumams, atsiliepimai bei
nusiskundimai (darbo valandomis).
TELE2
Tel. 37052366300
Fax: 37052366302
E-mail: reception@tele2.com

OPERATORIUS
Tel.
Fax.
E-mail:
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6.

Šali rekvizitai ir parašai
TELE2
UAB „Tele2“
Sporto g. 7A, LT-09200, Vilnius
mon s kodas 111471645
PVM mok tojo kodas LT114716417
Tel. (8~5) 23 66 300, faksas (8~5) 23 66 302
Duomenys apie mon yra saugomi V
Registr centras
Bankas: AB „SEB Bankas“
Banko kodas: 70440
A/s.: LT 417044060001223597

OPERATORIUS

mon s kodas
PVM mok tojo kodas
Tel.
, faksas
El. paštas :
Bankas:
Banko kodas:
A/s.:

Generalinis direktorius
Petras Masiulis

Direktorius

______________________________

_____________________________
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B. TELEKOMUNIKACIJ TINKL SUJUNGIMO SUTARTIES PRIEDAS
B1. TELE2 prisijungimo prie tinklo paslaugos
1.

Bendrosios nuostatos.

1.1. Šiame sutarties priede yra pateikiamos TELE2 prisijungimo prie tinklo
paslaug , skirt tinklams sujungti, teikimo s lygos ir kainos.
1.2. Nustojus galioti ir/arba pasikeitus teis s aktams, kuriais reglamentuojamos
šiame Sutarties priede nurodyt TELE2 teikiam paslaug kainos, TELE2 turi teis
pakeisti šiame Sutarties priede nurodytas kainas pranešdama OPERATORIUI apie
naujai nustatomas kainas raštu, prieš ne mažiau kaip 30 dien .
2.

TELE2 prisijungimo prie tinklo paslaugos.

2.1. TELE2 teikia šias prisijungimo prie tinklo paslaugas:
2.1.1. Talpos tinkl sujungimo taškuose (ryšio linijos dalies) suteikimas;
3.

TELE2 tinkl sujungimo taškai.

2.2. OPERATORIUS komutacin stotis jungiama prie TELE2 tinkl sujungimo
taško. TELE2 Tinkl sujungimo taško geografinis adresas yra pateikiamas 1 lentel je.
1 lentel
Stoties eksploatavimo
lygis
Mobiliojo ryšio stotis

Adresas
Sporto g. 7A, Vilnius

Signalizacijos technin
specifikacija
ISUP v.2

3.3.
OPERATORIUI prisijungus prie TELE2 tinkl sujungimo taško ir tokiu b du
sujungus Šali tinklus, OPERATORIUS gali naudotis TELE2 tinkl sujungimo
paslauga, nurodyta B prieduose.
4.

Talpos tinkl sujungimo taške suteikimas.

4.1. OPERATORIUS, atsižvelgdamas
numatom inicijuoti/terminuoti Pokalbi
sraut , užsisako jam reikaling talp tinkl sujungimo taškuose. Talpa yra matuojami
2Mb/s prievadais.
5.

Teikimo s lygos ir kainos.

5.1. TELE2 prisijungimo prie tinklo paslaug teikimo s lygos ir kainos yra pateiktos
šio priedo B1.1.priede.
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B1.1. TELE2 prisijungimo prie tinklo paslaug teikimo s lygos
1. TELE2 savo l šomis dengia s naudas, susijusias su balso skambu i užbaigimo
TELE2 tinkle teikimu priemon mis (išskyrus ryši linij - kaip numatyta žemiau 2 bei
3 punktuose). TELE2 gali nustatyti mokes ius už su balso skambu i užbaigimu
TELE2 tinkle teikimu susijusias priemones tuo atveju, jeigu OPERATORIUS, sujung s
viešojo telefono ryšio tinkl su TELE2 tinklu, nustato užmokes ius už su balso
skambu i užbaigimo OPERATORIAUS viešajame telefono ryšio tinkle teikimu
susijusias priemones.
2. Šali tinkl sujungimui bendrai naudojam ryšio linij (t.y. laidin elektronini ryši
linij , jungian i
Šali
tinkl
sujungimo taškus ir naudojam
signal
siuntimui/pri mimui) rengia mažesn rengimo bei teikimo kain pasi liusi Šalis.
Šalys turi teis rengti bei teikti ryšio linij naudodamos savo infrastrukt r arba
pasitelkdamos tre iuosius asmenis.
3. Ryšio linijos ne rengusi ir neteikianti Šalis kitai Šaliai atlygina 50% ryšio linijos
rengimo ir teikimo s naud .
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B2. TELE2 Pokalbi srauto siuntimo paslaugos
1.

Bendrosios nuostatos.

1.1. Šiame sutarties priede yra pateikiamos TELE2 Pokalbi srauto siuntimo
paslaug teikimo s lygos ir kainos. TELE2 Pokalbi srauto siuntimo paslaugos apima
ir signalizacijos paslaugas, naudojamas telefono pokalbiams sujungti ir tokiam
sujungimui panaikinimui. Signalizacijos paslaugos, kurios naudojamos kitiems
tikslams, ne eina TELE2 Pokalbi srauto siuntimo paslaugas.
2.

TELE2 Pokalbi srauto siuntimo paslaugos.

2.1. TELE2 Pokalbi srauto siuntimo paslaugos yra:
2.1.1. Terminavimas.
3.

Kainos.

3.1.

Kainos yra pateiktos šio priedo B2.1. priede.
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B2.1. TELE2 Terminavimo paslaug kainos

Paslaugos pavadinimas
Pokalbio srauto terminavimas,
Lt/min.

Kaina piko
valandomis* be
PVM
0.1804

1 lentel
Kaina ne piko
valandomis**
be PVM
0.0902

*Piko valandos 08.00-20.00 darbo valandomis.
**Ne piko valandos 20.00-08.00 darbo dienomis, vis par poilsio ir šven i dienomis.
Kainos pateikiamos Lietuvos valiuta (litais). PVM yra papildomas mokestis pagal
statymais nustatyt tarif .

TELE2
UAB „Tele2“
Sporto g. 7A, LT-09200, Vilnius
mon s kodas 111471645
PVM mok tojo kodas LT114716417
Tel. (8~5) 23 66 300, faksas (8~5) 23 66 302
Duomenys apie mon yra saugomi V
Registr centras
Bankas: AB „SEB Bankas“
Banko kodas: 70440
A/s.: LT 417044060001223597

OPERATORIUS

mon s kodas
PVM mok tojo kodas
Tel.
, faksas
El. paštas :
Bankas:
Banko kodas:
A/s.:

Generalinis direktorius
Petras Masiulis

Direktorius

______________________________

_____________________________
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