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1. Sutarties s˜vokos
1.1. Užsakovas – ši° apsaugos sutart˛ su Vykdytoju sudar˝s ir joje
nurodytas fzinis ar juridinis asmuo. S°voka „Užsakovas“ taip pat
apima(i) Užsakovo šeimos narius (jei Užsakovas fzinis asmuo), (ii)
asmenis, teisˆtai naudojanˇius Objekt°, (iii) Užsakovo darbuotojus,
kurie veikia Užsakovo nurodymu ir yra jo kontroliuojami (jei Užsakovas juridinis asmuo), (iv) kitus asmenis, už kuriuos Užsakovas yra
atsakingas, (v) Užsakovo teisi˘ perˆmˆj°.
1.2. Vykdytojas – UAB „G4S Lietuva“, kodas 122887029.
1.3. Objektas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas pastatas ir
(arba) patalpa, ir (arba) teritorija, kurio(-s) atžvilgiu organizuojamos
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos apsaugos paslaugos. Objekto adresas ir, jei btina, ribos nurodomos specialiojoje dalyje.
1.4. Apsaugos paslaugos – Užsakovo Objekto atžvilgiu Vykdytojo
teikiamos paslaugos, apibrˆžtos apsaugos paslaug˘ teikimo
taisyklˆse ir nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje.
1.5. vykis – atsitikimas Objekte Sutarties galiojimo ir apsaugos
paslaug˘ teikimo metu, dˆl kurio Užsakovas patiria žal° (nuostolius)
ir ˛gyja reikalavimo teis˝ ˛ Vykdytoj° dˆl jos ( j˘) atlyginimo.
1.6. Minimalus naudojimosi paslauga terminas – Vykdytojo nustatytas ir Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas trumpiausias naudojimosi atitinkamomis apsaugos paslaugomis laikotarpis, pradedamas
skaiˇiuoti nuo konkreˇios apsaugos paslaugos teikimo pradžios.  š˛
termin° nˆra ˛skaiˇiuojami laikotarpiai, kai atitinkama apsaugos
paslauga(-os) nebuvo teikiama ar Sutartis buvo sustabdyta.
1.7. Vykdytojo ˛galiotas atstovas – Vykdytojo darbuotojas, kuris nˆra
apsaugos darbuotojas, pagal Sutarties s°lygas dalyvaujantis nuostoli˘ nustatyme.
1.8. Kitos Sutartyje ir (arba) Taisyklˆse neapibrˆžtos s°vokos, jeigu
kontekstas akivaizdžiai nereiškia ko kita, suprantamos taip, kaip jos
apibrˆžtos Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos ˛statyme,
kituose asmens ir turto saugos veikl° reglamentuojanˇiuose
Lietuvos Respublikos norminiuose teisˆs aktuose.

2. Apsaugos sutarties strukt°ra
2.1. Šios apsaugos sutar ties (toliau – Sutartis) struktr° sudaro:
(i) specialioji dalis – Sutarties nuostatos, nustatanˇios speciali°sias
Sutarties s°lygas;
(ii) bendroji dalis – Sutarties nuostatos, nustatanˇios bendr°sias
Sutarties s°lygas (Užsakovui prieinamos www.manog4s.lt ar
www.g4s.lt tinklalapiuose arba Užsakovo pageidavimu gali bti
pateikiamos popieriniu formatu). Jeigu šios s°lygos skiriasi nuo
specialiojoje dalyje nurodyt˘ s°lyg˘, vadovaujamasi specialiojoje
dalyje nurodytomis s°lygomis;
(iii) papildomos elektroninˆs apsaugos s°lygos – Užsakovo ir Vykdytojo susitarimas dˆl pridˆtinˆs vertˆs elektroninˆs apsaugos paslaugos. Sutarˇiai taikomos tik tos papildomos elektroninˆs apsaugos
s°lygos, kurios aiškiai nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje kaip
Sutarties priedai (Užsakovui prieinamos www.manog4s.lt arba
www.g4s.lt tinklalapiuose). Jei šios s°lygos skiriasi nuo kit˘ Sutartyje
nurodyt˘ elektroninˆs apsaugos s°lyg˘ ir, jeigu j˘ kontekstas
akivaizdžiai nereiškia ko kita, vadovaujamasi papildomomis elektroninˆs apsaugos s°lygomis;
(iv) apsaugos paslaug˘ taisyklˆs (toliau – Taisyklˆs) – Sutarties
nuostatos, nustatanˇios apsaugos paslaug˘ teikimo tvark° Objekte(-uose), kuri˘ atžvilgiu Užsakovas ir Vykdytojas yra sudar˝ ši°

Sutart˛ (Užsakovui prieinamos www.manog4s.lt arba www.g4s.lt
tinklalapiuose). Sutarˇiai taikomos tik t˘ apsaugos paslaug˘ teikimo
taisyklˆs, kurios aiškiai nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje kaip
Sutarties priedai;
(v) apsaugos paslaug˘ instrukcija (toliau – Instrukcija) – Šali˘
suderintas ir pasirašytas dokumentas, kuriame nustatyta atitinkamos
apsaugos paslaugos organizavimo t varka Objekte;
(vi) taip pat visi Sutartyje nurodyti kiti priedai, Sutarties pataisymai ir
kitokie pakeitimai, padaryti Sutartyje nustatytomis s°lygomis ir
tvarka.

3. Užsakovo pranešimai apie esmines
aplinkybes
3.1. Užsakovas ˛sipareigoja Vykdytojui raštu pranešti apie:
(i) visas esmines aplinkybes, kurios turi ar gali turˆti ˛takos tinkamam
apsaugos paslaug˘ teik imui ir kurios yra nurodytos Taisyklˆse;
(ii) numatomus Objekto rekonstrukcijos ar remonto bei kitokius
darbus, dˆl kuri˘ gali keistis apsaugos paslaug˘ teik imo s°lygos, ne
vˆliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki toki˘ pasikeitim˘;
(iii) pageidavim° gauti s°skait° kitu nei Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytu bdu – ne vˆliau kaip iki artimiausio mokˆjimo termino
pabaigos.

4. Vykdytojo teis˝s ir pareigos
4.1. Vykdytojas ˛sipareigoja:
(i) prieš pasirašant Sutart˛, sudaryti Užsakovui galimyb˝ susipažinti
su Sutarties bendr°ja dalimi ir Taisyklˆmis, pateikiant dokumentus
elektroniniu formatu Užsakovui prieinamuose tinklalapiuose
www.g4s.lt ar www.manog4s.lt arba Užsakovo pageidavimu –
popieriniu formatu;
(ii) vykdyti Objekto apsaug° Sutartyje, Taisyklˆse ir Instrukcijose
nustatyta tvarka;
(iii) užtikrinti, kad Vykdytojo ˛galiotas atstovas (p. 1.7), gav˝s Užsakovo pranešim° apie galim° žal° (nuostolius), kuriuos Užsakovas gali
pareikalauti atlyginti iš Vykdytojo, atvykt˘ ˛ Objekt° ir dalyvaut˘
nustatant žalos (nuostoli˘) dyd˛.
4.2. Vykdytojas turi teis˝:
(i) peržirˆti ir koreguoti mokesˇio už apsaugos paslaugas dyd˛ šios
Sutarties bendrosios dalies 8 skyriuje numatytais atvejais ir tvarka;
(ii) šios Sutarties bendrosios dalies 12 skyriuje numatytais atvejais ir
tvarka visiškai ar dalinai sustabdyti savo prievoli˘ pagal ši° Sutart˛
vykdym°;
(iii) vienašališkai keisti Taisykles, ˛skaitant bet neapsiribojant, mokˆtinus mokesˇius ar mokˆjimo s°lygas, tais atvejais, kai yra gerinamas
apsaugos paslaug˘ teikimas, diegiamos naujos informacinˆs
technologijos (techninˆ ar programinˆ ˛ranga), tobulinama infrastruktra ar pasikeitus ˛statymams arba kitiems teisˆs aktams. Tokiam
Taisykli˘ keitimui atitinkamai taikomos Sutarties mokesˇi˘ ir j˘
mokˆjimo s°lyg˘ keitimo nuostatos (8 sk yrius), išskyrus 8.4 punkt°.

5. Užsakovo teis˝s ir pareigos
5.1. Užsakovas ˛sipareigoja:
(i) prieš sudarydamas Sutart˛, pateikti Vykdytojui tikrov˝ atitinkanˇi°,
teising° ir tiksli° informacij°, btin° Sutarˇiai sudaryti ir apsaugos
paslaugoms teikti;
(ii) paskirti kontaktinius asmenis, juos informuoti apie j˘ asmens

duomen˘ perdavim° Vykdytojui ir užtikrinti, kad jie vykdys Taisyklˆse kontaktiniam asmeniui nustatytus reikalavimus. Užsakovas
užtikrina tinkam° kontaktinio asmens supažindinim° su Sutarties
s°lygomis, kiek tai susij˝ su kontaktiniu asmeniu, ir kontaktinio
asmens informavim° apie jo duomen˘ perdavim° Vykdytojui;
(iii) paskirti už Objekt° atsaking° Užsakovo asmen˛ ir užtikrinti, kad jis
vykdys atitinkamose Taisyklˆse Užsakovo atsakingam už Objekt°
asmeniui nustatytus reikalavimus, jei tai reikalinga atitinkamai
apsaugos paslaugai teikti. Užsakovas užtikrina tinkam° atsakingo
Užsakovo asmens supažindinim° su Sutarties s°lygomis, kiek tai
susij˝ su Užsakovo atsakingu asmeniu;
(iv) sudaryti Vykdytojui btinas s°lygas atitinkamoms apsaugos
paslaugoms teikti;
(v) ˛vykus ˛vykiui, dˆl kurio atsiradusi° žal° (nuostolius) Užsakovas
gali pareikalauti atlyginti Vykdytoj°, Užsakovas privalo laikytis
tvarkos, numatytos šios Sutarties bendrosios dalies 6 skyriuje.
5.2. Užsakovas turi teis˝:
(i) naudotis kitomis Vykdytojo paslaugomis Vykdytojo nustatyta
tvarka;
(ii) reikšti Vykdytojui pretenzijas ir pastabas dˆl teikiam˘ apsaugos
paslaug˘ kokybˆs ar dˆl šias paslaugas teikianˇi˘ Vykdytojo darbuotoj˘ netinkamai atliekam˘ pareig˘. Gav˝s Užsakovo pretenzij°,
Vykdytojas atlieka tarnybin˛ tyrim° ir ne vˆliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dien˘ nuo Užsakovo raštiškos pretenzijos gavimo dienos
apie išvadas informuoja Užsakov°. Nustaˇius, kad Užsakovo pretenzija pagr˛sta, Vykdytojas imasi priemoni˘ ištaisyti apsaugos paslaug˘
kokybˆs neatitiktis.

6. Užsakovo pareigos ˙vykio atveju
6.1. Atsitikus vykiui (1.5 punktas), Užsakovas privalo:
(i) nedelsdamas, bet ne vˆliau kaip per 3 (tris) valandas, kai pastebˆjo
˛vyk˛, apie tai informuoti Vykdytoj° centrinio stebˆjimo pulto telefono numeriais, nurodytais Sutarties specialiojoje dalyje. Rašytinis
pranešimas apie ˛vyk˛, nurodant preliminar˘ nuostoli˘ dyd˛, turi bti
pateiktas Vykdytojui ne vˆliau kaip per 1 (vien°) darbo dien°, kai
Užsakovas pastebˆjo ˛vyk˛;
(ii) apie tai informuoti policij° ir pateikti jai dingusio, sunaikinto ar
sugadinto Užsakovo turto s°raš°;
(iii) imtis vis˘ ˛manom˘ priemoni˘ galimai žalai sumažinti arba jos
išvengti, kartu laikytis Vykdytojo proting˘ nurodym˘, jeigu tokie
nurodymai buvo duoti;
(iv) nedelsdamas iškviesti Vykdytojo ˛galiot° atstov° (1.7 punktas) ir
suteikti jam s°lygas dalyvauti nustatant nuostolius, taip pat sudaryti
s°lygas Vykdytojui nekliudomai tirti nuostoli˘ atsiradimo priežastis ir
j˘ dyd˛; paprašius tai atlikti raštu, išsamiai ir teisingai pranešti apie
˛vyk˛ visus žinomus faktus;
(v) pateikti rašytin˛ reikalavim° Vykdytojui dˆl nuostoli˘ atlyginimo
pagal Sutarties bendrosios dalies 10.1-10.2 punkt˘ s°lygas ir t vark°.

7. Mok˝jimai ir atsiskaitymai
7.1. Visi pagal Sutart˛ mokˆtini mokˆjimai ir mokˆjimo s°lygos,
galiojanˇios Sutarties sudarymo metu, nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje, o apie bet kokius j˘ pasikeitimus Užsakovas informuojamas Sutarties bendrosios dalies 8.1 punkte nustat yta tvarka.
7.2. Užsakovo pagal Sutart˛ mokˆtina suma Vykdytojui apskaiˇiuojama pagal paslaugos suteikimo dien° galiojanˇius Vykdytojo ˛kainius.

7.3. S°skaita su periodiniais (mˆnesiniais) mokesˇiais už einam°j˛
mˆnes˛ Užsakovui išsiunˇiama (pateikiama) ne vˆliau kaip iki
einamojo mˆnesio 10 dienos. S°skaita su vienkartiniais mokesˇiais
už einam°j˛ kalendorin˛ mˆnes˛ išsiunˇiama (pateikiama) iki kito
mˆnesio 10 dienos.
7.4. S°skaita Užsakovui išsiunˇiama (pateik iama) Sutarties specialiojoje dalyje, arba kitu Užsakovo raštu ar interneto savitarnos svetainˆje www.manog4s.lt nurodytu bdu, priklausomai nuo vˆliausiai
Užsakovo pasirinkto bdo. Dˆl negautos(-˘) s°skaitos(-˘) Užsakovas
neatleidžiamas nuo prievolˆs sumokˆti laiku.
7.5. Negav˝s s°skaitos už praˆjus˛ atsiskaitymo laikotarp˛, likus 3
(trims) dienoms iki atsiskaitymo termino pabaigos, Užsakovas
privalo atsiskaityti pagal informacij°, gaut° Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytais Vykdytojo telefono numeriais.
7.6. Negav˝s PVM s°skaitos - faktros už praˆjus˛ atsiskaitymo
laikotarp˛, Užsakovas, Šali˘ suderintu bdu, turi teis˝ gauti iš Vykdytojo s°skaitos kopij°.
7.7. Bet koki˘ telefoninio ar interneto ryšio priemoni˘, skirt˘ apsaugos sistemos ryšiui su Vykdytojo centriniu stebˆjimo pultu užtikrinti,
naudojimo išlaidos ˛ Sutartyje numatytus mokesˇius nˆra ˛skaiˇiuotos ir tenka Užsakovui.
7.8. Apsaugos sistemos(-˘) ˛rengimo darb˘ atlikimo metu suvartotos elektros energijos išlaidos ˛ Sutar tyje numatytus mokesˇius nˆra
˛skaiˇiuotos ir tenka Užsakovui.
7.9. Jeigu Šalys nesutaria kitaip, Užsakovo pareiga vykdyti visas ir bet
kokias pinigines prievoles pagal Sutart˛ laikoma ˛vykdyta tinkamai
nuo to momento, kai mokˆtinos piniginˆs lˆšos yra neatšaukiamai
˛skaitomis ˛ Vykdytojo s°skait°.
7.10. Jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nˆra nurodyta kitaip, visas ir
bet kokias pinigines prievoles pagal Sutart˛ Užsakovas vykdo (i)
atsiskaitydamas mokˆjimo pavedimais, pervesdamas pinigines lˆšas
˛ Vykdytojo atsiskaitom°j° s°skait° banke, kurios rekvizitai nurodyti
Sutarties specialiojoje dalyje arba kurios rekvizitus Vykdytojas atskiru
rašytiniu pranešimu nurodys Užsakovui, arba (ii) sumokˆdamas
grynaisiais pinigais Vykdytojo buvimo vietoje.

8. Sutarties mokesˆiˇ ir jˇ mok˝jimo s˜lygˇ
keitimas
8.1. Sutarties galiojimo metu Vykdytojas turi teis˝ vienašališkai keisti
pagal Sutart˛ mokˆtinus mokesˇius (j˘ dyd˛) ir j˘ mokˆjimo s°lygas,
˛skaitant esam˘ mokesˇi˘ išbraukim° ar nauj˘ ˛vedim°, kaip tai
numato 4.2 punkto (iii) dalis. Vykdytojas privalo apie tai ne vˆliau
kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorini˘ dien˘ informuoti Užsakov°
raštu. Jeigu Užsakovas yra registruotas svetainˆs www.manog4s.lt
naudotojas, informavimas raštu apima ir informavim° elektroniniu
paštu arba interneto savitarnos svetainˆje www.manog4s.lt. Nauji
mokesˇiai ir (arba) j˘ mokˆjimo s°lygos ˛sigalioja nuo tokiame
pranešime nurodytos datos, bet ne anksˇiau nei 31 (trisdešimt
pirm°) kalendorin˝ dien°, skaiˇiuojant nuo tokios informacijos
pateikimo.
8.2. Jei Užsakovas nesutinka su mokesˇi˘ ir (arba) j˘ mokˆjimo
s°lyg˘ pakeitimais, jis privalo per 20 (dvidešimt) kalendorini˘ dien˘
nuo Vykdytojo informacijos apie tai pateikimo dienos raštu pranešti
Vykdytojui apie ketinim° nutraukti Sutart˛ ir per 15 (penkiolika)
kalendorini˘ dien˘ nuo Užsakovo pranešimo apie ketinim° nutraukti Sutart˛ išsiuntimo Vykdytojui dienos visišk ai atsiskaityti su Vykdyto-

ju.
8.3. Jei Užsakovas per Sutarties bendrosios dalies 8.2 punkte nurodyt° laikotarp˛ raštu nepraneša apie ketinim° nutraukti Sutart˛, preziumuojama, kad Užsakovas sutinka su pasikeitusiais Sutarties mokesˇiais ir j˘ mokˆjimo s°lygomis , ir ˛sipareigoja jas vykdyti.
8.4. Šalys susitaria, kad šio skyriaus nuostatos dˆl Vykdytojo teisˆs
keisti pagal Sutart˛ mokˆtinus mokesˇius (j˘ dyd˛) ir j˘ mokˆjimo
s°lygas netaikomas minimalaus naudojimosi paslauga termino
laikotarpio metu, jei Sutarties specialiojoje dalyje toks yra nustat ytas.
8.5. statym˘ nustatyta tvarka pasikeitus mokesˇiams (j˘ objektui,
dydžiui ir pan.), Vykdytojas visuomet turi teis˝ atitinkamai pakeisti
Užsakovo mokˆtinus Sutarties mokesˇius. Pasikeit˝ Sutarties mokesˇiai taikomi nuo pakeist˘ mokesˇi˘ pakeitim˘ taik ymo datos teisˆs
akt˘ nustatyta tvarka.
8.6. Šalys susitaria, kad padidˆjus Lietuvos Respublikos Vyriausybˆs
nustatytam minimaliam valandiniam atlygiui, atitinkamai pakeiˇiamas (didinamas procentais) ir Fizinˆs apsaugos paslaugos mokestis .
Toks pakeistas Fizinˆs apsaugos mokestis taikomas nuo Lietuvos
Respublikos Vyriausybˆs padidinto minimalaus valandinio atlygio
taikymo datos teisˆs akt˘ nustatyta tvarka.

9. Atsakomyb˝ ir jos ribojimas
9.1. Šalis, dˆl kurios kalt˘ veiksm˘ kita šalis patiria žal° (nuostolius),
privalo atlyginti kitai šaliai jos patirt° tiesiogin˝ žal° (nuostolius),
jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip.
9.2. Nustatytu laiku nesumokˆj˝s Sutartyje numatyt˘ mokˆjim˘,
Užsakovas
už kiekvien° uždelst° dien° moka Vykdytojui 0,04 (keturi˘ šimt˘j˘)
procent˘ dydžio delspinigius, skaiˇiuojamus nuo nesumokˆtos
sumos.

10. Nuostoliˇ atlyginimas
10.1. Jeigu Vykdytojas pagal Sutart˛ atsako Užsakovui už jo patirt°
žal° (nuostolius), Vykdytojas atlygina Užsakovui tiesioginius nuostolius pagal Užsakovo raštišk° ir motyvuot° reikalavim°, kur˛ Užsakovas turi pateikti Vykdytojui per 30 (trisdešimt) kalendorini˘ dien˘
nuo Užsakovo teisˆs ˛ nuostoli˘ atlyginim° atsiradimo dienos.
10.2. Užsakovas, kartu su reikalavimu, privalo pateikti visus turimus
dokumentus, pagrindžianˇius Užsakovo reikalavimo teis˝ ˛ nuostoli˘ atlyginim° ir j˘ dyd˛, ˛skaitant, bet neapsiribojant, (i) dingusio,
sunaikinto ar sugadinto Užsakovo turto s°raš°, (ii) policijos tarnybos
dokument˘ kopijas, kuriuose užfksuotas dingusio, sunaikinto ar
sugadinto Užsakovo turto s°rašas, kopijas, taip pat (iii) dingusio,
sunaikinto ar sugadinto turto likutin˝ vert˝ ir jos apskaiˇiavim°
pagrindžianˇius
dokumentus.
10.3. Jeigu Vykdytojas nesutinka su Užsakovo pateiktu reikalavimu,
jis privalo ne vˆliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorini˘ dien˘ nuo
reikalavimo gavimo dienos apie tai raštu informuoti Užsakov° ir
motyvuotai nurodyti nuostoli˘ neatlyginimo priežastis.
10.4. Jeigu Užsakovas atgauna prarast° turt° Vykdytojui atlyginus
nuostolius, Užsakovas nedelsdamas gr°žina Vykdytojui jo už žal°
(nuostolius) sumokˆt° Užsakovui sum°. Jei turtas Užsakovui gr°žinamas mažesnˆs vertˆs, nei jis buvo praradimo momentu, Vykdytojui
gr°žintina suma atitinkamai mažinama.

11. Nuostoliˇ neatlyginimo pagrindai
11.1. Papildomai, be kit˘ Sutartyje numatyt˘ atvej˘, Vykdytojas
atleidžiamas
nuo civilinˆs atsakomybˆs ir neatlygina Užsakovui atsiradusios žalos
(nuostoli˘) ar jos ( j˘) padidˆjimo, jeigu:
(i) žala (nuostoliai) atsirado ar padidˆjo dˆl Užsakovo tyˇios, ˛skaitant
nerpesting° ar s°moning° nesiˆmim° proting˘ priemoni˘ galimai
ar esamai žalai (nuostoliams) išvengti ar j° sumažinti;
(ii) Užsakovas ne˛vykdˆ Vykdytojo pateikt˘ raštu proting˘ rekomendacij˘ Objekto trkumams apsaugos požiriu pašalinti per sutart°
termin°;
(iii) nebuvo laikomasi šios Sutarties bendrosios dalies 6 skyriuje
nustatyt˘ reikalavim˘ Užsakovui ˛vykio atveju;
(iv) nebuvo laikomasi atitinkamose apsaugos paslaug˘ Taisyklˆse
nustatyt˘ reikalavim˘;
(v) žala (nuostoliai) atsirado dˆl Užsakovo kompiuterini˘ duomen˘
˛vairiose laikmenose, kit˘ dokument˘, nesvarbu koks j˘ išraiškos
bdas ar forma sugadinimo, sunaikinimo ar pagrobimo;
(vi) Užsakovas pateikˆ Vykdytojui reikalavim° atlyginti nuostolius
praˆjus daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorini˘ dien˘ nuo Užsakovo teisˆs ˛ nuostoli˘ atlyginim° atsiradimo dienos .
11.2. Užsakovui neatlyginami nuostoliai už t° Užsakovo turt°, apie
kurio dingim°, sunaikinim° ar sugadinim° nebuvo pranešta policijai.
11.3. Vykdytojas neatlygina Užsakovui netiesiogini˘ nuostoli˘, taip
pat nuostoli˘, atsiradusi˘ tuo metu, kai Sutartyje numatytais atvejais
ir tvarka Vykdytojas buvo sustabd˝s savo sutartini˘ prievoli˘
Užsakovui vykdym° ar apsaugos paslaug˘ teikimas buvo sustabdytas Užsakovo prašymu, jeigu Taisyklˆse yra numatyta paslaugos
sustabdymo Užsakovo prašymu galimybˆ.

12. Sutartiniˇ prievoliˇ vykdymo sustabdymas Vykdytojo iniciatyva
12.1. Vykdytojas turi teis˝ visiškai ar dalinai sustabdyti savo prievoli˘
pagal Sutart˛ vykdym° raštiškai ˛spˆj˝s Užsakov° prieš 3 (tris) kalendorines
dienas, jeigu Užsakovas nesumoka Vykdytojui pagal Sutart˛ mokˆtin˘ sum˘ nustatytais terminais ir (arba) nevykdo kit˘ sutartini˘
˛sipareigojim˘.
Sutartini˘ prievoli˘ sustabdymo laikotarpiu, jei nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje, Užsakovas moka Vykdytojui apsaugos paslaug˘
teikimo sustabdymo mokest˛ (vienkartin˛ arba mˆnesin˛).
12.2. Vykdytojas atnaujina savo sutartini˘ prievoli˘ pagal Sutart˛
vykdym° Užsakovui pašalinus prievoli˘ vykdymo sustabdymo
priežastis ir apie tai gavus Užsakovo raštišk° pranešim°. Sutartini˘
prievoli˘ vykdymas atnaujinamas kit° darbo dien° po dienos, kai
Vykdytojas gauna raštišk° Užsakovo pranešim° apie prievoli˘
sustabdymo priežasties pašalinim°.

13. Pareiškimai ir užtikrinimai
13.1. Šalys pareiškia ir užtikrina viena kitai, kad:
(i) šalys turi visas ir teisˆs akt˘ nustatyta tvarka neapribotas teises
sudaryti sutartis ir prisiimti ˛sipareigojimus;
(ii) Sutarties specialioji dalis yra pasirašyta šalies tinkamai ˛galioto
asmens;
(iii) visa informacija, kuri° viena kitai šalys pateikˆ ar teikia vykdant
Sutart˛, yra išsami ir teisinga;

(iv) Sutarties sudarymas ir prisiimt˘ ˛sipareigojim˘ pagal j° vykdymas bei jos s°lyg˘ laikymasis neprieštarauja jokiems teisiniams
reikalavimams, bet kokioms sutartims ar dokumentams, taikytiniems tokiai šaliai. Sutarˇiai sudaryti nereikia gauti joki˘ treˇi˘j˘
asmen˘ sutikim˘.
13.2. Vykdytojas patvirtina, kad be kit˘ Sutartyje pareikšt˘ užtikrinim˘, turi galiojanˇius ir teisˆtus visus Lietuvos Respublikos teisˆs akt˘
numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai, dˆl kurios ir yra
sudaroma Sutartis, vykdyti.
13.3. Šalys susitaria ir bes°lygiškai patvirtina, kad j˘ tarpusavio santykiams (iš Sutarties kylanˇioms teisˆms, pareigoms ir atsakomybei)
nebus taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XLII sk yriaus
nuostatos, reglamentuojanˇios pasaugos santykius ir pagal jas
nebus aiškinamos visos ar bet kuri Sutarties nuostata, nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo ir negaliojimo.

14. Konÿdenciali informacija
14.1. Šalys susitaria laikyti Sutarties nuostatas ir s°lygas bei bet koki°
vienos šalies kitai šaliai deryb˘ dˆl Sutarties metu ir j° vykdant
pateikt°
informacij°, susijusi° su Sutartimi, konfdencialia, nesinaudoti tokia
informacija kitos šalies nenaudai ir neperduoti, neatskleisti tokios
informacijos jokiems tretiesiems asmenims, nesant kitos šalies
raštiško sutikimo, išskyrus atvejus, kai:
(i) tokio atskleidimo reikalauja ˛statymai;
(ii) informacija jos atskleidimo metu jau teisˆtai priklauso j° gaunanˇiai
šaliai ir ši neturi joki˘ ˛sipareigojim˘ dˆl konfdencialumo prieš
informacij° atskleidžianˇi° šal˛;
(iii) informacija jos atskleidimo metu skelbiama viešai ir jau yra
žinoma visuomenei;
(iv) informacijos atskleidimas atliekamas šali˘ auditoriams, advokatams, taip pat Vykdytojo draudikams, patronuojanˇiai kompanijai ar
dukterinei ˛monei;
(v) tokia informacija btina kitos šalies ˛sipareigojimams pagal
Sutart˛ ˛gyvendinti.

15. Pranešimai
15.1. Visi su Sutartimi susij˝ pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar
susirašinˆjimai yra ˛teikiami kitos šalies atstovams asmeniškai ir
pasirašytinai ar siunˇiami registruotu iš anksto apmokˆtu laišku
kiekvienos šalies Sutartyje nurodytu adresu ar skelbiami kitomis
Sutartyje nustatytomis priemonˆmis.
15.2. Vienašaliai Sutarties pranešimai ir duomen˘ pakeitimai, t.y.
duomenys apie (i) šalies buveinˆs adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, interneto, savitarnos svetainˆs(-i˘) adres˘, (ii)
Objekto vidaus darbo tvarkos taisykli˘ ir leidim˘ režimo pasikeitimus, (iii) s°skaitos teikimo bdo pasikeitimus, (iv) apsaugos paslaug˘ taisykli˘ pakeitimus, (v) kiti vienašaliai galimi duomen˘ pakeitimai, nurodyti atitinkam˘ apsaugos paslaug˘ Taisyklˆse, privalo bti
nedelsiant pranešti kitai šaliai ir privalo bti siunˇiami paštu arba
Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, laisvos formos prašyme –
pranešime, kuris turi bti pasirašytas šalies ˛galioto asmens, arba
atlikti interneto savitarnos svetainˆje www.manog4s.lt.
15.3. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita šalis gauna laišk°,
elektroninio pašto pranešim° arba Sutartyje numatyt˘ duomen˘ ar

Sutarties s°lyg˘ pakeitimas yra tinkamai atliktas interneto savitarnos
svetainˆje www.manog4s.lt. Šalys susitaria, kad bet koks prane šimas, išsi˘stas registruotu laišk u Sutartyje arba šalies atskirai
raštiškai nurodytu jos adresu yra laikomas gautu kitos šalies po 5
(penki˘) kalendorini˘ dien˘ nuo registruoto laiško ˛teikimo pašto
paslaugas teikianˇiai ˛monei.

16. Sutarties galiojimas ir keitimas
16.1. Ši Sutartis ˛sigalioja nuo Sutarties specialiosios dalies pasirašymo dienos ir galioja: (i) jei paslauga vienkartinio pobdžio – iki pilno
ir tinkamo Šali˘ prisiimt˘ ˛sipareigojim˘ ˛vykdymo; (ii) jei paslauga
t˝stinio pobdžio – 1 (viener ius) metus, jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje nenustatyta kitaip; nˆ vienai iš Šali˘ raštu prieš vien° mˆnes˛
iki jos galiojimo pabaigos nepareiškus noro nutraukti Sutart˛, Sutartis
tampa neterminuota.
16.2. Sutartis gali bti neteismine tvarka nutraukta:
(i) Šali˘ susitarimu;
(ii) bet kurios Šalies iniciatyva, ˛spˆjus kit° Šal˛ raštu ne vˆliau kaip
prieš 1 (vien°) mˆnes˛. Šio punkto nuostata netaikoma, jei Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas minimalus naudojimosi paslauga
terminas – iki jo pabaigos;
(iii) Vykdytojui vienašališkai keiˇiant Sutarties s°lygas, kai su jomis
Užsakovas nesutinka.
16.3. Vykdytojas taip pat vienašališkai neteismine tvarka gali
nutraukti Sutart˛ apie tai raštu ˛spˆj˝s Užsakov° ne vˆliau kaip prieš 5
(penkias) kalendorines dienas, jeigu (i) Užsakovas laiku nesumoka
pagal Sutart˛ mokˆtin˘ mokˆjim˘, taip pat (ii) negavus Užsakovo
raštiško pranešimo atnaujinti atitinkam˘ Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyt˘ apsaugos paslaug˘ teikim° pagal Taisyklˆse numatytas informavimo apie paslaugos teikimo atnaujinim° s°lygas, jeigu
Taisyklˆse atitinkamos paslaugos sustabdymo galimybˆ yra numatyta.
16.4. Užsakovas turi teis˝ vienašališkai neteismine tvarka nutraukti
Sutart˛ nesilaikydamas Sutarties bendrosios dalies 16.2 (ii) papunktyje nustatyto termino, taˇiau tokiu atveju privalo sumokˆti Vykdytojui
vieno mˆnesio mˆnesinio mokesˇio dydžio Sutarties nutraukimo
mokest˛, kurio dydis atitinka iš anksto šali˘ ˛vertintus minimalius
Vykdytojo nuostolius, dˆl to, kad Sutartis nutraukiama nesilaikant šio
nustatyto pranešimo termino, ir apie tai raštu privalo ˛spˆti Vykdytoj° ne vˆliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Šio punkto
nuostata netaikoma, jei Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas
minimalus naudojimosi paslauga ter minas.
16.5. Nutraukiant apsaugos paslaug˘ teikim° atskiriems Objektams
taikomos tos paˇios nuostatos k aip ir nutraukiant Sutart˛.
16.6. Kiekviena iš šali˘ turi teis˝ nutraukti Sutart˛ vienašališku pranešimu, jei (i) kita šalis pažeidžia Sutart˛ ir tai yra esminis Sutarties
pažeidimas, ir (ii) šalis pranešˆ apie Sutarties nutraukim° prieš 15
(penkiolika) dien˘, ir (iii) Sutart˛ pažeidusi šalis nepašalino pažeidimo
per kitos šalies nustatyt° proting° termin°, jeigu tok˛ pažeidim°
galima pašalinti.
16.7. Be šiame skyriuje numatyt˘ pagrind˘, Vykdytojas gali vienašališkai, rašytiniu pranešimu Užsakovui, nutraukti Sutart˛, jei Užsakovui
˛statym˘ nustatyta tvarka vykdoma bankroto procedra ar Užsakovas yra likviduojamas, taip pat Užsakovui nustojus valdyti Objekt°.
16.8. Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos
atsiskaityti su Vykdytoju už Užsakovui suteiktas pagal Sutart˛ paslau-

gas, o jei nˆra pasibaig˝s minimalus naudojimosi paslauga terminas
– Užsakovas turi sumokˆti (i) visus mokesˇius, susijusius su faktiškai
suteiktomis paslaugomis pagal Sutart˛, (ii) netesybas, jei tokios
numatytos Sutarties specialiojoje dalyje, (iii) taip pat atlyginti kitas
Vykdytojo išlaidas, kurias, Užsakovui pažeidus minimalaus naudojimosi paslauga termino ˛sipareigojim°, Vykdytojas patyrˆ norˆdamas
˛vykdyti Sutart˛. Šalys pripaž˛sta, kad šiame punkte numatyt˘ mokˆjim˘ ((ii) ir (iii)) dydis yra s°žiningas ir pagr˛stas, ir atitinka iš anksto šali˘
˛vertintus minimalius Vykdytojo nuostolius, dˆl to, kad Sutartis
nutraukiama nesilaikant minimalus naudojimosi paslauga ter mino.
16.9. Sutarties specialiosios dalies pakeitimai ir papildymai galioja tik
sudaryti raštu ir pasirašyti abiej˘ šali˘ ˛galiot˘ atstov˘, išskyrus vienašalius Sutarties bendrosios dalies 8.1, 8.5, 8.6 ir 15.2 punktuose
nurodytus pakeitimus. Vykdytojas turi teis˝ keisti Sutarties bendr°sias s°lygas Sutarties bendrosios dalies 8.1 – 8.3 punktuose nustatyta tvarka.

17. Asmens duomenˇ tvarkymo s˜lygos
17.1. Vykdytojas asmens duomenis, kurie yra gaunami vykdant ši°
Sutart˛, tvarko kaip asmens duomen˘ valdytojas, siekdamas vykdyti
su Užsakovu sudaryt° Sutart˛ (kai Užsakovas – fzinis asmuo) arba
kaip asmens duomen˘ tvarkytojas, tvarkant asmens duomenis
Užsakovo vardu (kai Užsakovas – fzinis asmuo, juridinis asmuo ar
kita organizacija). Remdamasis savo teisˆtu interesu, Vykdytojas
darys pokalbi˘ telefonu su Užsakovu ir kontaktiniais asmenimis
˛rašus ir juos naudos kaip ˛rodymus Vykdytojo ir Užsakovo ginˇ˘
nagrinˆjimo atveju. Asmens duomenys taip pat gali bti tvarkomi
tiesioginˆs rinkodaros tikslu, remiantis Užsakovo (fzinio arba
juridinio asmens atstovo) duotu sutikimu. Asmens duomenys yra
tvarkomi paslaug˘ pagal Sutart˛ teikimo, tiesioginˆs rinkodaros
vykdymo, skol˘ administravimo, ˛rodym˘ rinkimo ir susijusiais
tikslais.
17.2. Asmens duomenys nˆra teikiami tretiesiems asmenims, nˆra
perduodami ˛ treˇi°sias valstybes ar tarptautinˆms organizacijoms,
išskyrus teisˆs akt˘ numatytus atvejus, kaip, pvz., Užsakovui laiku
neatsiskaiˇius su Vykdytoju, ˛siskolinimo išieškojimas gali bti
pavedamas asmenims, kuri˘ veikla susijusi su skol˘ išieškojimu ar
skolinink˘ duomen˘ bazˆs krimu, administravimu ar naudojimu
(pvz., Creditinfo).

17.3. Asmens duomenys yra tvarkomi kol galioja Sutartis, pasibaigus
Sutarties terminui ar Sutart˛ nutraukus – tol, kol btina teisiniams
reikalavimams dˆl Sutarties galiojimo ar vykdymo pareikšti, vykdyti
arba apginti. Asmens duomenys tiesioginˆs rinkodaros tikslu tvarkomi iki atšaukiamas duotas sutikimas. Užsakovui atšaukus sutikim°,
kad jo asmens duomenys bt˘ tvarkomi tiesioginˆs rinkodaros tikslu,
asmens duomen˘ tvarkymas šiuo tikslu nedelsiant nutraukiamas.
17.4. Užsakovas (fzinis asmuo arba juridinio asmens atstovas),
patvirtin˝s savo asmens tapatyb˝, turi teis˝ prašyti, kad Vykdytojas
leist˘ susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyt˘ arba
ištrint˘, arba apribot˘ duomen˘ tvarkym°, taip pat teis˝ ˛ duomen˘
perkeliamum° Bendrojo duomen˘ apsaugos reglamento nustatytomis s°lygomis ir tvarka, taip pat teis˝ nesutikti su savo asmens
duomen˘ tvarkymu, kai jie tvarkomi teisˆto intereso teisiniu pagrindu, bei teis˝ bet kada atšaukti savo anksˇiau duot° sutikim°. Užsakovas (fzinis asmuo arba juridinio asmens atstovas) taip pat turi teis˝
kreiptis ˛ Valstybin˝ duomen˘ apsaugos inspekcij°.
17.5. Užsakovas sutikim° dˆl asmens duomen˘ tvarkymo tiesioginˆs rinkodaros tikslu turi teis˝ atšaukti el. paštu info@lt.g4s.com arba
savitarnos svetainˆje www.manog4s.lt.
17.6. Užsakovas dˆl asmens duomen˘ tvarkymo ir duomen˘
subjekto teisi˘ ˛gyvendinimo gali kreiptis ˛ Vykdytojo paskirt°
duomen˘ apsaugos pareign° el. paštu dpo@lt.g4s.com.

18. Ginˆai ir taikytina teis˝
18.1. Iškilus ginˇui dˆl Sutarties vykdymo, šalys j˛ sprendžia derybose,
vadovaudamosi gera valia. Jeigu ginˇo nepavyksta išspr˝sti per
proting° termin° deryb˘ bdu, kiekviena šalis turi teis˝ kreiptis ˛
teism°. Ginˇai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose
Lietuvos Respublikos ˛statym˘ nustatyta tvarka.
18.2. Sutarˇiai taikoma Lietuvos Respublikos teisˆ.

19. Baigiamosios nuostatos
19.1. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvi˘ kalba, kuri˘
kiekvienas turi vienod° juridin˝ gali°. Sutarties šalys turi po vien°
Sutarties egzempliori˘.
19.2. Tuo atveju, jei Sutartis buvo sudaryta lietuvi˘ ir kita kalba, esant
neatitikimams tarp Sutarties tekst˘ skirtingomis kalbomis, vadovaujamasi tekstu lietuvi˘ kalba.

