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1. Papildomos s˜vokos ir j° aiškinimas
1.1. ˜ranga – signalizacijos sistema ir (arba) gaisrin°, ir (arba) vaizdo
steb°jimo, ir (arba) kita (-os) sistema (-os) ir (arba) ryšio priemon°,
kuri˛ (-ios) specifkacijos nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.
1.2. ˜rangos vert° – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta ˜rangos
vert°, ˙skaitant PVM.
1.3. Elektronin°s apsaugos paslaugos – elektronin°s apsaugos,
steb°senos, vaizdo steb°jimo, pavojaus mygtuko ir kitos apsaugos
paslaugos, kurioms teikti naudojama atitinkama apsaugos technin°
bei programin° ˙ranga.

2. Susitarimo dalykas
2.1. Atsižvelgiant ˙ tai, kad Elektronin°s apsaugos paslaug˛ teikimas
galimas tik naudojant tam skirtˇ ˙rangˇ, tai suprasdamos ir pripažindamos, pagal šiˇ papildomˇ Elektronin°s apsaugos paslaug˛
teikimo sˇlygˇ (toliau – Papildoma sˇlyga Nr.1) Užsakovas ir Vykdytojas susitaria, kad Elektronin°s apsaugos paslaugos teikimo laikotarpiu Vykdytojas suteikia ˜rangˇ Užsakovui naudotis.
2.2. Vykdytojas pareiškia ir Užsakovas tai pripaž˙sta, kad ˜ranga
nuosavyb°s teise priklauso Vykdytojui.

3. ˛rangos suteikimas Užsakovui ir jos
˙rengimas
3.1. Vykdytojas perduoda Užsakovui ˜rangˇ ne v°liau kaip per 10
(dešimt) darbo dien˛ nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei yra
˙vykdytos šios sˇlygos:
(i) Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši Papildoma sˇlyga
Nr.1 yra sud°tin° Sutarties dalis (Sutarties priedas);
(ii) Užsakovas sumok°jo ir Vykdytojas gavo vienkartin˙ ˙jungimo arba
Sutarties administravimo mokest˙, jeigu toks mokestis nurodytas
Sutarties specialiojoje dalyje, pagal joje nustatytas sˇlygas.
3.2. Jei Užsakovui perduodama ˜ranga Objekte yra ˙rengiama Vykdytojo, ˙rengimo darbai atliekami kartu su ˜rangos perdavimu, laikantis
šios Papildomos sˇlygos Nr.1 punkte 3.1. nustatyt˛ termin˛ ir sˇlyg˛.
Vykdytojui negalint laiku užbaigti ˜rangos ˙rengimo darb˛ ne d°l
Vykdytojo kalt°s (neužbaigti Objekte statybos darbai, Užsakovas
nesudaro tinkam˛ sˇlyg˛ ir pan.), ˜rangos ˙rengimo darb˛ užbaigimas ir perdavimas Užsakovui atitinkamai atidedamas tok˙ laiko
tarpˇ, kiek Vykdytojas negal°jo vykdyti darb˛, ta˘iau visais atvejais
ne ilgiau kaip 30 (trisdešim˘iai) kalendorini˛ dien˛.

4. ˛rengimo darb° rezultato ir ˛rangos
perdavimas
4.1. ˜ranga Užsakovui perduodama:
(i) Užsakovui (jo ˙galiotam asmeniui) pasirašant ˜rangos pristatymo
dokumente (važtaraštyje) arba Užsakovui pasirašius Sutart˙, jei
˜ranga perduodama Užsakovui be ˙rengimo darb˛;
(ii) Vykdytojui ir Užsakovui (j˛ ˙galiotiems asmenims) pasirašant
˜rangos ir atlikt˛ darb˛ perdavimo - pri°mimo aktˇ, jei ˜ranga yra
perduodama kartu su ˙rengimo darbais, kuriuos atliko Vykdytojas.
4.2. Užsakovas pasirašydamas:
(i) ˜rangos pristatymo dokumente (važtaraštyje)/Sutartyje patvirtina,
kad Vykdytojas perdav°, o Užsakovas pri°m° dokumente nurodytˇ
˜rangˇ;
(ii) ˜rangos ir atlikt˛ darb˛ perdavimo - pri°mimo aktˇ patvirtina, kad
Vykdytojas tinkamai ˙reng° (˜ranga veikia ir galima naudotis Elektro-

nin°s apsaugos paslaugomis) ir perdav°, o Užsakovas pri°m°
˜rangos ˙rengimo darb˛ rezultatˇ ir perdavimo - pri°mimo akte
nurodytˇ ˜rangˇ.
4.3. ˜rangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui
nuo ˜rangos perdavimo Užsakovui momento, o tuo atveju, kai
pažeisdamas sutartus savo ˙sipareigojimus Užsakovas atsisako
priimti ˜rangˇ, ˜rangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina
Užsakovui nuo to momento, kai jis atsisak° priimti ˜rangˇ, taip
pažeisdamas savo ˙sipareigojimus.

5. ˛rangos naudojimas
5.1. Užsakovas savo sˇskaita ir l°šomis užtikrina tinkamˇ ˜rangos
veikimˇ visˇ Elektronin°s apsaugos paslaug˛ teikimo laikotarp˙,
priešingu atveju bet kokios neigiamos pasekm°s ir rizika tenka
Užsakovui. ˜rangos veikimo užtikrinimas apima ir ˙rangos eksploatacini˛ dali˛, pvz., toki˛, kaip akumuliatorius, keitimˇ.
5.2. Užsakovui be Vykdytojo rašytinio sutikimo draudžiama disponuoti ˜ranga, taip pat bet kokiu bdu ˜rangˇ perdirbti ar atlikti jos
pagerinimo darbus, išskyrus kai siekiama ˜rangˇ apsaugoti ar
išsaugoti nuo visiško ar dalinio jos sunaikinimo.
5.3. Jei Užsakovas pablogina ˜rangˇ, jis privalo Vykdytojui visiškai
atlyginti ˜rangos remonto (vert°s, funkcionalumo atstatymo)
išlaidas, taip pat d°l to patirtus kitus nuostolius. ˜rangos pabloginimu
laikomas bet koks ˜rangos vert°s ir (arba) jos funkcionalumo sumaž°jimas, nesˇlygotas normalaus nusid°v°jimo, taip pat bet kokie kiti
˜rangos trkumai, neaptarti Sutartyje, ˜rangos pristatymo dokumentuose arba ˜rangos ir atlikt˛ darb˛ perdavimo - pri°mimo akte
˜rangos perdavimo metu.
5.4. Jei Užsakovas praranda ar sunaikina ˜rangˇ (˜ranga laikoma
sunaikinta, taip pat tuo atveju, jei ˜rangos remonto išlaidos viršija
75% visos ˙rangos vert°s), jis privalo, Vykdytojui pareikalavus, sumok°ti Vykdytojui Specialiojoje dalyje nurodytˇ prarastos (sunaikintos)
visos ˜rangos vert°s dydžio sumˇ, taip pat atlyginti kitus d°l to
Vykdytojo patirtus nuostolius. Apie ˜rangos praradimˇ ar sunaikinimˇ Vykdytojas turi bti informuotas per 1 (vienˇ) darbo dienˇ po
tokio ˙vykio.
5.5. Užsakovas, prieš parduodamas ar kitaip perleisdamas Objektˇ,
kuriame ˙rengta ˜ranga, tre˘iajam asmeniui, ne v°liau kaip prieš 3
(tris) darbo dienas iki tokio sandorio sudarymo, apie tai informuoja
Vykdytojˇ ir grˇžina ˜rangˇ arba sudaro sˇlygas Vykdytojui ˜rangˇ
išmontuoti.
5.6. ˜rangˇ Užsakovas gali perkelti iš vieno Objekto ˙ kitˇ savarankiškai, ˙vykdžius šias sˇlygas:
(i) prieš 3 (tris) darbo dienas Užsakovas atvyko ˙ bet kur˙ Vykdytojo
klient˛ aptarnavimo padalin˙, informavo apie ketinimˇ perkelti
˜rangˇ ir pasiraš° Sutarties pakeitimˇ d°l ˜rangos perk°limo ˙ kitˇ
Objektˇ;
(ii) Objektas, ˙ kur˙ yra perkeliama ˜ranga, yra Lietuvos Respublikos
teritorijoje, mieste ar rajone, kur Vykdytojas tiesiogiai ar per subrangovus teikia elektronin°s apsaugos paslaugas. Jei Objektas, ˙ kur˙
ketinama perkelti ˜rangˇ, ˙ šiˇ teritorijˇ nepatenka, Sutartis yra
nutraukiama. Nutraukiant Sutart˙ yra taikomos šios Papildomos
sˇlygos Nr.1 punkto 6.2. nuostatos.

6. Atsakomybˆ
6.1. Jei Užsakovas parduoda ar kitaip perleidžia Objektˇ, kuriame

˙rengta ˜ranga, tre˘iajam asmeniui, ir apie tai pagal šios Papildomos
sˇlygos Nr.1 punktˇ 5.5. iš anksto neinformuoja ar netinkamai
informuoja Vykdytojˇ, jis, Vykdytojui pareikalavus, moka visos
˜rangos vert°s dydžio netesybas, kuri˛ dydis yra nurodytas Sutarties
specialiojoje dalyje.
6.2. Jei Užsakovas jam suteiktˇ naudotis ˜rangˇ perkelia ˙ kitˇ Objektˇ, pažeisdamas šios Papildomos sˇlygos Nr.1 punkto 5.6. nuostatas,
Vykdytojas, paaišk°jus tokioms aplinkyb°ms, pateikia Užsakovui
rašytin˙ ˙sp°jimˇ apie btinumˇ pašalinti pažeidimˇ per protingˇ
terminˇ, bet ne v°liau nei per 3 (tris) darbo dienas. Ta˘iau, jei
Užsakovas, gavs tok˙ ˙sp°jimˇ, per nurodytˇ terminˇ šios prievol°s
ne˙vykd°, Vykdytojas vienašališkai neteismine tvarka nutraukia
Sutart˙, raštu pranešdamas apie tai Užsakovui. Tokiu atveju laikoma,
kad Sutartis yra nutraukiama d°l Užsakovo kalt°s ir Užsakovas
privalo nedelsdamas: (i) savo sˇskaita grˇžinti ˜rangˇ Vykdytojui; (ii)
sumok°ti visˇ ˜rangos vert, nurodytˇ Sutarties specialiojoje dalyje,
jei grˇžinta ˜ranga neveikia (yra sugedusi); (iii) Vykdytojui pareikalavus, sumok°ti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytˇ baudˇ už
minimalaus naudojimosi konkre˘ia elektronin°s apsaugos paslauga
termino pažeidimˇ; (iv) grˇžinti Vykdytojui suteiktˇ Sutarties
administravimo mokes˘io nuolaidˇ, nurodytˇ Sutarties specialiojoje
dalyje, jei tokia nuolaida Užsakovui buvo suteikta.
6.3. Jeigu Užsakovas nevykdo savo pareigos vykdyti bet kokias
prievoles Vykdytojui (išskyrus Papildomos sˇlygos Nr.1 punktuose
6.1.-6.2. numatytas prievoles) ir Vykdytojas pateik° Užsakovui rašytin˙
˙sp°jimˇ apie btinumˇ pašalinti pažeidimus ar ˙vykdyti tokiˇ
prievol per protingˇ terminˇ, bet ne v°liau nei per 30 (trisdešimt)
kalendorini˛ dien˛, ta˘iau Užsakovas, gavs tok˙ ˙sp°jimˇ, per
nurodytˇ terminˇ šios prievol°s ne˙vykd° ar pažeidim˛ nepašalino,
Vykdytojas turi teis šiˇ Papildomˇ sˇlygˇ Nr.1 vienašališkai neteismine tvarka atšaukti (nutraukti), raštu pranešdamas apie tai Užsakovui
prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Tokiu atveju laikoma, kad ši
Papildoma sˇlyga Nr.1 yra atšaukiama (nutraukiama) d°l Užsakovo
kalt°s ir Užsakovas privalo nedelsdamas, Vykdytojo pasirinkimu ir
nurodymu: arba (i) grˇžinti ˜rangˇ ir apmok°ti visas Vykdytojo
išlaidas, kurias sˇlygojo pirmalaikis šios Papildomos sˇlygos Nr.1
nutraukimas, taip pat kompensuoti ˜rangos vert°s sumaž°jimˇ, arba
(ii) sumok°ti ˜rangos vert ir apmok°ti visas Vykdytojo išlaidas, kurias

sˇlygojo pirmalaikis šios Papildomos sˇlygos Nr.1 nutraukimas.
Užsakovui taip pat n°ra grˇžinamas vienkartinis ˙jungimo/Sutarties
administravimo mokestis ir tai laikoma minimaliais Vykdytojo
nuostoliais (netesybomis).
6.4. Vykdytojas neatsako už žalˇ, Užsakovo patirtˇ d°l ˜rangos
gedimo, jei gedimas n°ra sˇlygotas Vykdytojo kalt°s.
6.5. Užsakovas visais atvejais yra atsakingas už jam perduotos
˜rangos išsaugojimˇ visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakovas
privalo imtis vis˛ priemoni˛, reikaling˛ ˜rangos saugumui užtikrinti,
ir atsako už bet kok˙ savo ar tre˘i˛j˛ asmen˛ aplaidumˇ arba neveikimˇ, d°l kurio ˜ranga prarandama ar sugadinama.

7. Papildomos Elektroninˆs apsaugos
paslaug° teikimo s˜lygos galiojimas
7.1. Ši Papildoma sˇlyga Nr.1 ˙sigalioja nuo Sutarties pasirašymo
dienos.
7.2. Pasibaigus Sutarties galiojimo laikui ar Sutart˙ nutraukus
anks˘iau termino, Užsakovas privalo nedelsdamas grˇžinti ar sudaryti sˇlygas Vykdytojui netrukdomai atsiimti ˜rangˇ (bei su ˙ranga
Vykdytojo perduotus daiktus), jeigu Vykdytojas ir Užsakovas nesutar° kitaip.
7.3. ˜ranga turi bti perduodama tokios bkl°s ir specifkacijos,
kurios ji buvo suteikta, atsižvelgiant ˙ normal˛ nusid°v°jimˇ. Užsakovas, ne˙vykds šiame punkte numatytos prievol°s, Vykdytojui
pareikalavus, sumoka Vykdytojui visos ˜rangos vert°s dydžio netesybas (baudˇ), kurios dydis yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.
7.4. Ši Papildoma sˇlyga Nr.1 gali bti nutraukta anks˘iau termino
neteismine tvarka pagal šios Papildomos sˇlygos Nr.1 punkto 6.3
nuostatas, bei Užsakovo iniciatyva, jeigu (i) Vykdytojas nevykdo savo
pareig˛ pagal šiˇ Papildomˇ sˇlygˇ
Nr.1, (ii) Užsakovas pateik° Vykdytojui rašytin˙ ˙sp°jimˇ apie btinumˇ pašalinti pažeidimus ar ˙vykdyti tokiˇ prievol per protingˇ
terminˇ, bet ne v°liau nei per 30 (trisdešimt) kalendorini˛ dien˛, (iii)
Vykdytojas, gavs tok˙ ˙sp°jimˇ, per nurodytˇ terminˇ, šios prievol°s
ne˙vykd° ar pažeidim˛ nepašalino, ir (iv) Užsakovas apie Sutarties
nutraukimˇ anks˘iau termino praneš° Vykdytojui prieš 5 (penkias)
darbo dienas.

