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1. Papildomos s˜vokos ir j° aiškinimas
1.1. ˜ranga – signalizacijos ir (arba) gaisrin°, ir (arba) vaizdo steb°jimo, ir (arba) ˛eigos kontrol°s sistema (-os) arba kita (-os) sistema
(-os), kurios (-i˝) specifkacija nurodyta Sutarties specialiojoje
dalyje.
1.2. ˜rangos kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta ˛rangos
kaina.
1.3. Darbai – visi Sutarties specialiojoje dalyje bei Sutarties prieduose
nurodyti ir Sutarties pagrindu Vykdytojo atliekami ˛rangos ˛rengimo
bei su tuo susijˆ darbai.
1.4. Atlikti darbai – pateiktos medžiagos ir ˛ranga, Sutartyje nurodyti
ir visiškai bei tinkamai atlikti ˛rangos ˛rengimo, bandymo, perdavimo
eksploatuoti ir kiti darbai perdavimo - pri°mimo aktu perduoti
Užsakovui.
1.5. Jeigu Sutarties specialiojoje dalyje arba atskirame Vykdytojo ir
Užsakovo raštiškame susitarime nenurodyta kitaip, ˛ ˜rangos kain˘
yra ˛trauktos visos ˜rangos ˛rengimo išlaidos, ˛skaitant statybini˝
medžiag˝ ir priemoni˝ išlaidas, tiesiogiai susijusias su ˜rangos
˛rengimo darbais.
1.6. Elektronin°s apsaugos paslaugos – elektronin°s apsaugos,
steb°senos, vaizdo steb°jimo, pavojaus mygtuko ir kitos apsaugos
paslaugos, kurioms teikti naudojama atitink ama apsaugos technin°
bei programin° ˛ranga.

2. Susitarimo dalykas
2.1. Pagal ši˘ papildom˘ Elektronini˝ apsaugos paslaug˝ teikimo
s˘lyg˘ (toliau – Papildoma s˘lyga Nr.2) Vykdytojas ˛rengia ˜rang˘
Objekte ir perduoda j˘ nuosavyb°s teise Užsakovui.
2.2. Užsakovas šioje Papildomoje s˘lygoje Nr.2 nustatyta tvarka
priima tinkamai ˛rengt˘ ˜rang˘ ir Vykdytojui sumoka ˜rangos kain˘.

3. ˛rangos ˝rengimas
3.1. Vykdytojas ˜rang˘ Objekte ˛rengia ne v°liau kaip per Sutarties
specialiojoje dalyje nustat yt˘ termin˘, ˛vykdžius visas šias s˘lygas:
(i) Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši Papildoma s˘lyga
Nr.2 yra sud°tin° Sutarties dalis (Sutarties priedas);
(ii) Užsakovas sumok°jo ir Vykdytojas gavo vienkartin˛ avansin˛
mokest˛ už perkam˘ ˜rang˘, jeigu toks nustatytas Sutarties specialiojoje dalyje;
(iii) Užsakovas sudar° visas reikiamas s˘lygas ˜rangai ˛rengti.
3.2. ˜rangos ˛rengimo darbai gali bti atliekami vienu arba keliais
darb˝ etapais, per Vykdytojo ir Užsakovo suderint˘ darb˝ atlikimo
termin˘ ir pagal darb˝ atlikimo grafk˘, kurie numatyti Sutarties
specialiojoje dalyje.
3.3. ˜rangos ˛rengimo terminas ir (ar) darb˝ atlikimo grafkas gali
bti
Vykdytojo ir Užsakovo iniciatyva keiiamas, pakeitus ar papildžius
projektinius sprendimus bei Užsakovo užsakymu atliekant papildomus darbus, kuri˝ Vykdytojas ir Užsakovas nenumat° sudarydami
Sutart˛ ir kurie yra btini Sutartyje nurodytiems darbams visiškai ir
tinkamai atlikti. ˜rangos ˛rengimo termino ir (ar) darb˝ atlikimo
grafko pakeitimas, papildomi ˜rangos ˛rengimo darbai ˛forminami
Vykdytojui ir Užsakovui pasirašant papildom˘ susitarim˘, kuris

tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
3.4. ˜rangos ˛rengimo darb˝ ir (ar) atskir˝ darb˝ etap˝ (kai darbai
atliekami keliais etapais) terminai (datos) gali bti nukeliami:
(i) raštišku Užsakovo pagr˛stu pareikalavimu, iki jame nurodytos
datos;
(ii) raštišku Vykdytojo ir Užsakovo susitarimu, iki jame nurodytos
datos.
3.5. Jei norint visa apimtimi ir tinkamai atlikti ˜rangos ˛rengimo
darbus yra btini papildomi, Sutarties specialiojoje dalyje nenumatyti darbai, kurie keiia principinius ir funkcinius ˜rangos ˛rengimo
sprendimus bei mažina/didina ˜rangos apimt˛, Vykdytojas apie tai
informuoja Užsakov˘. Papildomiems darbams atlikti Vykdytojas ir
Užsakovas sudaro ir pasirašo papildom˘ susitarim˘, kuriame
nurodomi konkrets papildomi darbai, papildoma ˜ranga, darb˝
atlikimo terminai, papildom˝ darb˝ ir ˜rangos kaina.
3.6. Jei norint visa apimtimi ir tinkamai atlikti ˜rangos ˛rengimo
darbus yra btini papildomi, Sutarties specialiojoje dalyje nenumatyti darbai, kurie nekeiia principini˝ ir funkcini˝ ˛rangos ˛rengimo
sprendim˝ bei nesumažina/nepadidina ˜rangos apimties ir jei tai
vykdoma pagal galiojanias normas ir taisykles, Vykdytojas gali be
atskiro Užsakovo sutikimo keisti projektinˆ dokumentacij˘.
Nežyms pakeitimai fksuojami darbo br°žiniuose, dviem egzemplioriais, po vien˘ egzempliori˝ kiekvienai Sutarties šaliai.
3.7. ˜rangos ˛rengimo darb˝ metu Vykdytojas privalo laikytis
Lietuvos
Respublikos teis°s akt˝ šiems darbams atlikti nustatyt˝ reikalavim˝
bei vadovautis Vykdytojo statybos taisykl°mis.
3.8. Vykdytojui negalint laiku (p. 3.1) užbaigti ˜rangos ˛rengimo
darb˝
(vis˝ arba atskir˝ etap˝, jei darbai atliekami keliais etapais) ne d°l
Vykdytojo kalt°s (neužbaigti Objekte statybos darbai, Užsakovas
nesudaro tinkam˝ s˘lyg˝ ir pan.), ˜rangos ˛rengimo darb˝ (atskir˝
etap˝) užbaigimas ir perdavimas Užsakovui atitinkamai atidedamas tokiam laiko tarpui, kiek Vykdytojas negal°jo vykdyti darb˝.

4. ˛rengimo darb° rezultato ir ˛rangos
perdavimas
4.1. ˜rangos ˛rengimo darb˝ (atskir˝ etap˝) rezultatas perduodamas Vykdytojui ir Užsakovui (j˝ ˛galiotiems asmenims) pasirašant
˛rangos
perdavimo - pri°mimo akt˘.
4.2. Vykdytojas ir Užsakovas (j˝ ˛galioti asmenys), pasirašydami
˛rangos perdavimo - pri°mimo akt˘ patvirtina, kad Vykdytojas
tinkamai ˛reng° ir perdav°, o Užsakovas pri°m° ˜rangos ˛rengimo
darb˝ rezultat˘ ir šiame akte nurodyt˘ ˜rang˘.
4.3. Atlikt˝ ˜rangos ˛rengimo darb˝ perdavimas bei pri°mimas, kai
darbai atliekami vienu etapu:
(i) Vykdytojas, visa apimtimi ir tinkamai atlikˆs ˜rangos ˛rengimo
darbus, ne v°liau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoja Užsakov˘
apie galimybˆ perduoti atliktus ˜rangos ˛rengimo darbus Užsakovui;
(ii) Užsakovas, gavˆs Vykdytojo pranešim˘, ne v°liau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas privalo atvykti ˛ Objekt˘ ir ne v°liau per 3 (tris) darbo
dienas nuo Vykdytojo pranešimo gavimo dienos privalo patikrinti
atlikt˝ ˛rangos ˛rengimo darb˝ kokybˆ, apimt˛ bei atitikim˘
Sutarties

s˘lygoms;
(iii) Užsakovui nustaius, kad ˜rangos ˛rengimo darbai atlikti visa
apimtimi, tinkamai ir atitinka Sutarties s˘lygas, Vykdytojas ir Užsakovas pasirašo perdavimo - pri°mimo akt˘;
(iv) Užsakovui nustaius, kad ˜rangos ˛rengimo darbai atlikti ne visa
apimtimi, neatitinka Sutarties s˘lyg˝ arba nustatyti kokie nors
˜rangos ˛rengimo trkumai, Užsakovas apie tai žodžiu informuoja
Vykdytoj˘ arba, Vykdytojui pareikalavus, surašo motyvuot˘ atsisakym˘ pasirašyti perdavimo - pri°mimo akt˘, ir Vykdytojas bei
Užsakovas sudaro ˜rangos ˛rengimo darb˝ trkum˝ akt˘. Šiame
akte Vykdytojas ir Užsakovas nustato, kokie ˜rangos ˛rengimo trkumai buvo užfksuoti ir nurodo proting˘ termin˘ šiems trkumams
pašalinti;
(v) ˜rangos ˛rengimo darb˝ trkum˝ akte nustatytus trkumus,
atsiradusius d°l Vykdytojo kalt°s, Vykdytojas pašalina savo j°gomis
ir savo s˘skaita per jame numatyt˘ termin˘;
(vi) Vykdytojui visa apimtimi ir tinkamai pašalinus ˜rangos ˛rengimo
darb˝ trkum˝ akte nustatytus trkumus, ˜rangos ˛rengimo darb˝
perdavimas bei pri°mimas vykdomas šios Papildomos s˘lygos Nr.2
punktuose 4.3 (i), (ii), (iii) nustat yta tvarka;
(vii) tuo atveju, jeigu Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas gavˆs šios
Papildomos s˘lygos Nr.2 punkte 4.3 (i) nurodyt˘ pranešim˘ nepradeda darb˝ pri°mimo, t.y. nepradeda atlikin°ti 4.3 (ii) punkte
numatyt˝ veiksm˝, Vykdytojas privalo raštu priminti Užsakovui
apie darb˝ pabaig˘. Jeigu Užsakovas, gavˆs Vykdytojo priminim˘,
per 2 (dvi) darbo dienas nepateikia Vykdytojui raštiško atsakymo ˛
priminim˘ arba nepradeda darb˝ pri°mimo, laikoma, kad ˜rangos
˛rengimo darbai atlikti visa apimtimi ir tinkamai: Vykdytojas ˜rangos
˛rengimo darbus perdav°, o Užsakovas ˜rangos ˛rengimo darbus
pri°m°. Tokiu
atveju ˜rangos ˛rengimo perdavimo – pri°mimo diena yra laikoma
kita darbo diena po šiame punkte numatyto termino pabaigos.
4.4. Atlikt˝ ˜rangos ˛rengimo darb˝ perdavimas bei pri°mimas, kai
darbai atliekami keliais etapais pagal Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyt˘ darb˝ atlikimo grafk˘:
(i) atlikus atitinkamo darb˝ etapo ˛rangos ˛rengimo darbus visa
apimtimi, Vykdytojas ir Užsakovas sudaro ir pasirašo ˜rangos ˛rengimo darb˝ etapo perdavimo - pri°mimo akt˘, kurio pagrindu Vykdytojas perduoda, o Užsakovas priima visus darb˝ grafke nurodyto
atitinkamo darb˝ etapo darbus;
(ii) ˛rangos ˜rengimo darb˝ etapo perdavimo bei pri°mimo tvark˘
apibr°žia šios Papildomos s˘lygos Nr.2 punkt˝ 4.3 (i), (ii), (iv)-(vii)
nuostatos;
(iii) Vykdytojui visa apimtimi ir tinkamai atlikus ˜rangos ˛rengimo
darbus, Užsakovas ir Vykdytojas sudaro ir pasirašo Baigiam˘j˛ atlikt˝
˜rangos ˛rengimo darb˝ perdavimo - pri°mimo akt˘, kuriuo patvirtinamas vis˝ ˜rangos ˛rengimo darb˝ pagal Sutart˛ atlikimas.
4.5. Papildomuose susitarimuose numatyt˝ ir Užsakovo nurodymu
Vykdytojo atlikt˝ papildom˝ darb˝ perdavimas bei pri°mimas
atliekamas pagal šios Papildomos s˘lygos Nr.2 punkt˝ 4.3-4.4
nuostatas.
4.6. ˜rangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui
nuo ˜rangos perdavimo Užsakovui momento, o tuo atveju, kai
Užsakovas atsisako priimti ˛rang˘, ˜rangos atsitiktinio žuvimo ar
sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo to momento, kai jis atsisak°

priimti ˜rang˘, taip pažeisdamas savo ˛sipareigojimus.

5. ˛rangos nuosavyb˙s teis˙
5.1. Užsakovas ˛gyja nuosavyb°s teisˆ ˛ ˜rang˘, ˛vykdžius visas šias
s˘lygas:
(i) Vykdytojui ir Užsakovui (j˝ ˛galiotiems asmenims) pasirašius
˛rangos perdavimo - pri°mimo akt˘;
(ii) Užsakovui visiškai sumok°jus ir Vykdytojui gavus vis˘ sum˘ už
˜rang˘.
5.2. Atskiras aktas d°l nuosavyb°s teisi˝ ˛ ˜rangos perdavim˘,
nepasirašomas.

6. ˛rangos naudojimas teikiant Elektronin˙s apsaugos paslaugas
6.1. Jei Užsakovui priklausanti, Vykdytojo ˛rengta ˜ranga n°ra prižirima Vykdytojo pagal atskirai sudaryt˘ su Užsakovu sutart˛ ir jos
s˘lygas, Užsakovas savo s˘skaita ir l°šomis užtikrina tinkam˘
˜rangos
veikim˘ vis˘ Elektronin°s apsaugos paslaug˝ teikimo laikotarp˛,
priešingu atveju bet kokios neigiamos pasekm°s ir rizika tenka
Užsakovui. Užsakovui pageidaujant, kad ˜rang˘ prižir°t˝ Vykdytojas, Užsakovas turi teisˆ užsisakyti ši˘ paslaug˘ kreipdamasis ˛
Vykdytoj˘ arba savitarnos svetain°je www.manog4s.lt. Ši paslauga
teikiama pagal jos suteikimo metu galiojanius Vykdytojo ˛kainius ir
s˘lygas.
6.2. Vykdant Sutart˛, keisti ir/ar taisyti vis˘ ˜rang˘ (ar jos dal˛), taip pat
keisti ˜rangos ˛rengimo viet˘(-as), Užsakovas gali tik iš anksto tai
suderinˆs su Vykdytoju.

7. Garantin˙s s˜lygos
7.1. ˜rangai suteikiama Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta
garantija. Garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo ˜rangos
˛rengimo
darb˝ rezultato perdavimo - pri°mimo akto pasirašymo dienos,
˛skaitant garantiniu laikotarpiu pakeist˘ ˛rang˘ ar jos dal˛.
7.2. Garantijos negalioja ˜rangai ar jos daliai, jei ji buvo eksploatuojama ne pagal jos eksploatavimo instrukcij˘ ar buvo sulaužyta arba
sugadinta Užsakovo eksploatuojanio personalo ar trei˝j˝
asmen˝,
gamtos veiksni˝. Garantija netaikoma ˜rangai ar jos daliai, kuri˘
Užsakovo eksploatuojantis personalas ar tretieji asmenys band°
savavališkai (iš anksto nesuderinus su Vykdytoju) taisyti ar kitaip
tvarkyti.
7.3. Garantija taip pat netaikoma ˜rangai, jei Vykdytojui pareikalavus,
nepateikiamas ˜rangos perdavimo - pri°mimo aktas, patvirtinantis
jos perdavim˘ Užsakovui, arba ˜rangos specifkacijos duomenys
neatitinka pateiktuose dokumentuose nurodyt˝ duomen˝.
7.4. Užsakovo reikalavimai d°l ˜rangos trkum˝ gali bti pareikšti,
jeigu trkumai buvo nustatyti per šios Papildomos s˘lygos Nr.2
punkte
7.1 nustatyt˘ garantin˛ laikotarp˛. Tokie trkumai registruojami CSP
telefono numeriais, nurodytais Sutarties specialiojoje dalyje.

8. Atsiskaitymo tvarka
8.1. Už ˜rang˘ Užsakovas atsiskaito pagal Vykdytojo Užsakovui
pateikt˘ PVM s˘skait˘ - faktr˘ Sutarties specialiojoje ir bendrojoje

dalyje nustatytomis s˘lygomis ir terminais.
8.2. Avansin˛ mokest˛ už perkam˘ ˜rang˘, jeigu toks nustatytas
Sutarties specialiojoje dalyje, Užsakovas sumoka pagal Sutarties
specialiosios dalies s˘lygas.
8.3. ˜rangos ˛rengimo darb˝ atlikimo metu suvartotos elektros
energijos, vandens s˘naudos, išlaidos už darb˝ vietos sutvarkym˘,
šiukšli˝ išvežim˘ ir pan., tenka Užsakovui.

9. Atsakomyb˙
9.1. Jeigu Užsakovas nevykdo savo pareigos vykdyti bet kokias
prievoles Vykdytojui ir Vykdytojas pateik° Užsakovui rašytin˛
˛sp°jim˘
apie btinum˘ pašalinti pažeidimus ar ˛vykdyti toki˘ prievolˆ per
proting˘ termin˘, bet ne v°liau nei per 30 (trisdešimt) kalendorini˝
dien˝, taiau Užsakovas, gavˆs tok˛ ˛sp°jim˘, per nurodyt˘ termin˘
šios prievol°s ne˛vykd° ar pažeidim˝ nepašalino, Vykdytojas turi
teisˆ ši˘ Papildom˘ s˘lyg˘ Nr.2 vienašališkai neteismine tvarka
atšaukti (nutraukti), raštu pranešdamas apie tai Užsakovui prieš 5
(penkias) darbo dienas. Tokiu atveju laikoma, kad ši Papildoma
s˘lyga Nr.2 yra atšaukiama (nutraukiama) d°l Užsakovo kalt°s ir
Užsakovas privalo nedelsdamas, Vykdytojo pasirinkimu ir nurodymu: arba (i) gr˘žinti ˜rang˘ ir apmok°ti visas Vykdytojo išlaidas,
kurias s˘lygojo pirmalaikis šios Papildomos s˘lygos Nr.2 nutraukimas, taip pat kompensuoti ˜rangos vert°s sumaž°jim˘, arba (ii)
sumok°ti ˜rangos kain˘ ir apmok°ti visas Vykdytojo išlaidas, kurias

s˘lygojo pirmalaikis šios Papildomos s˘lygos Nr.2 nutraukimas.
Užsakovui taip pat n°ra gr˘žinamas vienkartinis ˛jungimo/Sutarties
administravimo mokestis ir tai laikoma minimaliais Vykdytojo
nuostoliais (netesybomis).
9.2. Bet kuriuo atveju Vykdytojo atsakomyb° pagal ši˘ Papildom˘
s˘lyg˘ Nr.2 yra ribojama suma, kuri˘ Užsakovas sumok°jo Vykdytojui
už ˜rang˘.

10. Papildomos Elektronin˙s apsaugos
paslaug° teikimo s˜lygos galiojimas
10.1. Ši Papildoma s˘lyga Nr.2 ˛sigalioja nuo pasirašymo dienos ir
galioja iki visiško Vykdytojo ir Užsakovo sutartini˝ ˛sipareigojim˝
˛vykdymo.
10.2. Ši Papildoma s˘lyga Nr.2 gali bti nutraukta anksiau termino
neteismine tvarka pagal šios s˘lygos 9.1 punkto nuostatas bei
Užsakovo iniciatyva – jeigu (i) Vykdytojas nevykdo savo pareig˝
pagal ši˘ Papildom˘ s˘lyg˘ Nr.2, (ii) Užsakovas pateik° Vykdytojui
rašytin˛ ˛sp°jim˘ apie btinum˘ pašalinti pažeidimus ar ˛vykdyti
toki˘ prievolˆ per proting˘ termin˘, bet ne v°liau nei per 30 (trisdešimt) kalendorini˝ dien˝, (iii) Vykdytojas, gavˆs tok˛ ˛sp°jim˘, per
nurodyt˘ termin˘ šios prievol°s ne˛vykd° ar pažeidim˝ nepašalino,
ir (iv) Užsakovas apie ketinim˘ nutraukti Papildom˘ s˘lyg˘ Nr.2
praneš° Vykdytojui prieš 5 (penkias) darbo dienas.

