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1. Sutarties dalykas

Vykdyojas isipareigoja vykdyti objekto signalizacijos sistemos stebejimq operatyvq reagavim4 [ sistemos
suveikimus ir technines prieZiDros darbus sutartyje nustatlrta tvarka, o UZsakovas [sipareigoja apmoketi uZ jo
suteiktas paslaugas sutartyj e numagrta tvarka.

2. Sutartyje naudojamos sqvokos

2.1 Objekto steb€jimas ir reagavimas - objekte [rengtos signalizacijos sistemos pranesimrS atsiqstrl i
centralizuot4 stebejimo pultq stebejimas ir operatyvus reagavimo grupes reagavimas sutarlyje numatyta tvarka,
2.2 Centralizuotas stebdjimo pultas (toliau - CSP) - prietaisq ir irenginiq visuma, kuriais priimami,
apdorojami ir fiksuojami signalizacijos sistemq prane5imai, laidinio irlarba belaidZio rySio prietaisais siundiami
i5 UZsakovo objektU.
2.3 Signalizacijos sistema - tam tikrq tarpusavy,je sujungtq prietaisq komponentq ir elementq visuma,
fiksuojanti, registruojanti ir laidinio irlarba belaidZio rySio prietaisais prane5anti apie [silauZimq bandym4
[silauZti, uZpuolim4 ar gaisr4.
2.4 objektas - uZsakovo patalpos, statinys ar jo dalis, teritorija, nurody.ti,
Individualiose s4lygose, kuriuose yra [rengta signalizacijos sistema, laidinio ir/arba

ir apra5yti Sios sutarties
belaidZio rySio prietaisais

siundianti prane5imus I CSP.
2.5 Signalizacijos sistemos prane5imai - pranesimai, kuriuos
siundia i CSP laidinio irlarba belaidZio ry5io prietaisais.

objekte sumontuota signalizacijos sistema

2.6 Signalizacijos sistemos suveikimo prane5imai - objekto signalizacijos sistemos praneSimai apie isilauZim*
ar bandym4 [silauZti, uZpuolim4 ar gaisr4.
2.7 Priverstinio i5jungimo prane5imas - objekto signalizacijos sistemos prane5imas apie jos isjungimq
naudojant specialq - priverstinio i5jungimo kodq. (UZsakovui rekomenduojama naudoti priverstinio i$ungimo
kodq kai jis prievarta verdiamas i5jungti signalizacijos sistemq).
2'8 Signalizacijos sistemos suveikimo paneigimo prane5imas - objekto signalizacijos sistemos prane5imas
apie jos i5jungimq gautas i5 karto po signalizacijos sistemos suveikimo pranesimo.
2'9 ftampos dingimo prane5imas - objekto signalizacijos sistemos pranesimas apie elektros [tampos tinklo
fazbje, prie kurios prijungta signalizacijos sistema, dingim4
2-10 Signalizacijos sistemos gedimo prane5imai - objekto signalizacijos sistemos prane5imai apie ivairius
signalizacijos sistemos sutrikimus, kuriems esant sistema ar jos dalis negali normaliai veikti.
2.11 UZsakovo atsakingas asmuo - UZsakovo paskirtas ir Sios sutarties Individualiose s4lygose nurodytas
asmuo, kuris gali ir turi teisq patekti I objekta priduoti stebejimui signalizacijos sistemq ii turintis tlisp
atstovauti uZsakovui sprendziant su Sia sutartimi susijusius klausimus
2.72 Ywtotojas - UZsakovo paskirtas ir Sios sutarties specialiojoje dalyje nurodytas asmuo, kuris gali ir turi
teisE patekti I objekt4 bei priduoti stebejimui signalizacijos sistemq.
2.13 Vykdytojo atsakingas asmuo - asmuo, kuris pagal savo pareigybes gali atstovauti Vykdyojui sprendZiant
su 5ia sutartimi susijusius klausimus.
2.14 Sutartis - 5i sutartis ir jos Individualios s4lygos,taip pat Sios sutarties papildymai ir pakeitimai, pridedami
kaip priedai prie Sutarties.
2.15 Individualios s4lygos - sutarties dalis,kurioje Salys nurodo individualiai aptartas s4lygas, teises ir
tslparetgoJlmus.
2. 16 Salys - Vykdytojas ir UZsakovas.Kiekvienas i5 jrl atskirai gali bfrti vadinama Salimi, o kartu Salimis.

3. Sutarties aiSkinimas

3.1 Atsizvelgiant i situacijq susiklosdiusiq vykdant si4 Sutart! LodLiai
tureti daugiskaitos reik5mg ir atvirk5diai.

Sutarties tekste pateikti vienaskaitoje gali

3.2 Kiekviena Sios Sutarties 2.skyriuje pateikta s4voka gali tureti kitoki4 prasme iik tokiu atveju, jeigu tai



4. UZsakovo isipareigojimai

4.1 Pateikti Vykdytojui jo reikalaujamas Zinias apie kiekviene saugom4 objekt4 ir uZtikrinti privaZiavimq
lengvuoju automobiliu prie objekto, bei tinkam4 priejim4 prie jo, kad reagavimo grupe galetq ji apZiiireti
iSoriSkai.
4.2 Ultikcmti, kad objektas biit4 paZymetas UZsakovo nurodytu adreso numeriu ir adreso numeris bfltq
akivaizdLiai matomoje vietoje ir [Ziflrimas.
4.3 Ra5tu, pagal pateikt4 form4 (Priedas Nr. 2), pateikti UZsakovo atsakingo asmens ir Vartotojq duomenis
(vardas, pavarde, pareigos, telefono numeriai). Apie Siq duomenq pasikeitimq nedelsiant, bet ne veliau kaip per
24 valandas, raStu informuoti Vykdytoja uZtikrinti, kad bent su vienu i5 nurodytq Vartotojq telefonu biittl
galima susisiekti vis4 par4.
4.4 Pateikti stebimo objekto plan4.
4.5 Dalyvauti Vykdytojui, tikrinant objekto saugos aplinkybes prie5 priimant j[ steb€jimui. Pasira5yti Vykdyojo
sura5ytame Objekto ir signalizacijos sistemos apZiiiros akte, kuriame nurodomos rekomendacijos del objekto
saugumo trDkumq pa5alinimo (ei tokiq yra).
4.6 Laiku moketi Vykdytojui uZ teikiamas ir papildomai suteiktas fiei tokios bus teikiamos) paslaugas,
susijusias su Sios sutarties vykdymu, Sios sutarties 9 skyriuje numatlta tvarka ir terminais. Sio punkto selygrl
nesilaikymas yra laikomas esminiu sutarties s4lygq paZeidimu.
4.7 UZsakovas isipareigoja sumoketi Vykdytojui, jeigu atliekant Signalizacijos sistemq remonto darbus
reikaling4 pakeisti irang4 ar jos dali nuperka pats Vykdytojas i5 savo leSq i5 anksto ra5tu suderinQs su UZsakovu
reikiamos irangos ar jq daliq kain4. UZsakovas turi teisg pats pirkti [rang4 ar jos dalis reikalingas atlikti
Signalizacijos sistemq remonto darbus.
4.8 Pasira5lti technines prieZiiiros darbtl atlikimo lape arba remonto darbq ataskaitoje, neturint pretenzijq del
Vykdytojo atliktos signalizacijos sistemos technines prieZiiiros ar remonto darbq atlikimo.
4.9 Nurodyti objekto signalizacijos ijungimo/i5jungimo laik4 jeigu Vykdytojui, Sioje sutartyje numatlrta tvarka,
pavesta vykdy.ti signalizacijos fiungimo/i5jungimo kontrolg ir uZtikrinti, kad Vartotojas, i5jungdamas objekto
signalizacijos sistem4 anksdiau nei nurodytas signalizacijos sistemos i5jungimo laikas arba veluodamas ijungti
signalizacijos sistem4 nei nurodytu signalizacijos ijungimo laiku, apie tai telefonu informuotq Vykdytojo CSP
operatoriq. Asmuo, telefonu informuojantis apie nesavalaiki signalizacijos sistemos ijungima/i5jungimq privalo
CSP operatoriui prane5ti slaptaZodi, savo vardq pavardg ir objekto numeri bei turi biiti nurodytas Vartotojrl
sqra5e.
4.10 UZsakovas privalo skirti tvarking4 ir apsaugot4 telefoninio rySio linijq reikalingq saugomo objekto
signalizacijos sistemai prijungti prie Vykdytojo CSP, apmoketi Sios linijos naudojimo i5laidas. Visas kitas rySio
priemones jungti prie Sios linijos tik i5 anksto suderinus su Vykdyoju. Jei telefoninio rySio linijq nera, isigyti
kitas rySio priemones, uZtikrinandias objekto signalizacijos sistemos signalq perdavim4 i Vykdytojo CSP.
Vykdytojas neaptarnauja signalizacijos sistemos naudojamos telefonines linijos (ar kitokiq rySio tinklq) ir
neatsako uZ jos paZeidimus bei galimus gedimus, kaip ir uZ papildomas i5laidas atsirandandias j4eksploatuojant.
4.1 1 UZtikrinti, kad objekto signalizacijos sistem4 eksploatuotq tik apmolgdas personalas.
4.12 Ui:tihinti, kad apie tinkamai neveikiandi4 signalizacijos sistem4 bus prane5ta Vykdytojui iki objekto
si gnalizacij os sistemos pridavimo stebej imui.
4.13 Prie5 ijungiant objekte signalizacijos sistem4 kruop5diai patikrinti, ar gerai uZdaryti langai, orlaides,
uZrakintos durys ir tvarkingos technines apsaugos priemones. UZtikrinti, kad objekte neliktq Zmoniq ar gyv[n6
butq i5jungti Sildymo, ventiliacijos, kondicionavimo ir kiti prietaisai, galintys sukelti klaidingus signalizacijos
sistemos'suveikimus. Jeigu patalpose lieka sargas, apie tai i5 anksto praneSti Vykdflojui. Objektuose, kur yra
sumontuoti Teritorijos perimetro apsaugos mikrobangq barjerai, privaloma uitikrinti 2 metrq ploiio koridoriq
mikrobangq sklidimui (po I m plodio tu5dios erdves tarpA t abi puses nuo mikrobangq barjero siqstuvo-imtuvo
spindulio), pa5alinti i5 Sio koridoriaus gamtines (Zole, krflmai, medLiai ir pan.) bei daiktines (automobiliai,
mechanizmai ir pan.) kliiitis bei uitikrinti, kad i mikrobangq veikimo zon4 nepaklifrtq gyvflnai.
4.14 Ultifuinti, kad apie klaiding4 signalizacijos suveikimq irykusi del UZsakovo kaltes(tydinis ar netydinis
pavojaus mygtuko panaudojimas, aliarmo sukelimas, palikti atviri langai, palikti gviinai saugomoje patalpoje),
butrl nedelsiant prane5ta Vykdytojo CSP tel. (8 4l) 464746 arba (8 698) 10222, (8 650) 22005, nurodant
slaptaZodi objekto numeri, objekto pavadinim4 tikslq adres4 . Nedelsiant prane5us apie klaidos itakotus
signalizacijos sistemos suveikimus, greito reagavimo grupe bus at5aukta ir nebus skaidiuojamas klaidingo
i5kvietimo mokestis, nurodytas Sios sutarties 6.7 punkte.
4.15 NeuZdengti signalizacijos sistemos detektoritS neuZstatyti ar kitaip neapriboti signalizacijos sistemos
detektoriq kontroles lauko, patikrinti ar to nepadare tretieji asmenys.
4.16 Vykdytojui CSP gavus signal4apie signalizacijos sistemos suveikimq uZtikrinti, kad i5kviestas UZsakovo
atsakingas asmuo ar Vartotojas atvyks I stebim4 objekt4 bet kuriuo paros metu kaip [manoma greidiau, bet ne
ilgiau kaip per vien4 valandq objekto apLiura| Apsaugos darbuotojo reikalavimu UZsakovo atsakingas asmuo
ar Vartotojas privalo pateikti asmens dokument4 asmenybei nustat5rti.
4.17 UZtiktinti, kad pinigai, dirbiniai i5 brangiqjq metalq brangakmeniai, kolekcijiniai, meno ir antikvariniai
daiktai ir dirbiniai, vertybiniai popieriai, ginklai ir Saudmenys, narkotines ir psichotropines medZiagos b[tr1
patalpinti saugoti i seifus (metalines rakinamos deZes, kurios turi sudeting4 rakinimo mechanizm4 ar kodin[



u1raktau yra atsparios mechaniniam, ugnies poveikiui, priwirtintos prie grindq ar miirines sienos, kuriq dureles
nupjovus skl4sdius neiSsiima, ir kurios i5 esm6s atitinka seifq standartus tokio pobiidZio turtui saugoti) ar tam
[rengtas saugyklas.
4.18 Ne veliau kaip prie5 3 (tris) dienas raStu informuoti Vykdytoj4apie planuojamus pasikeitimus, turindius
[takos Vykdytojo paslaugq pagal 5i4 sutarti vykdymui (objekto paskirties, ploto, patalpq i5destymo, patekimo
prie objekto, objekto signalizacijos sistemos pasikeitimus ir kt.), o atlikus Siuos pakeitimus apie tai ra5tu
informuoti Vykdytoja.
4.19 Uirikrinti, kad pastebejus [silauZimo ar kitokius stebimo objekto paZeidimo, galindio tureti itakos sutarties
vykdymui, poZymius nedelsiant biitq prane5ta Vykdytojui. Uztikrinti, kad iki Vykdytojo atsakingo asmens
atrykimo nebfltq vykdoma jokia [kine-gamybine, paslaugq ir kitokia veikla su materialinemis irlar piniginemis
vertybemis bei buhalterines apskaitos dokumentais, nebutq atliekami kitokie veiksmai, kurie galetq sunaikinti
isilauZimo ar kitokio objekto paZeidimo p€dsakus, ir nebutq leisti i stebim4 objektq pa5aliniai asmenys.
4.20 Pateildi Vykdytojui du komplektus raktrS skaidiq kombinacijas elektroninems (ir kitoms) spynoms
atrakinti, jeigu pri6jimas prie saugomo objekto ribojamas vartais, laiptinemis ar pana5iai.
4.21 Uirik{inti, kad prie Vykdytojo CSP nebiitq jungiami nesaugomi objektai (patalpos, atskiri patalpq
perimetrai). Tokius papildomus objektus (patalpas, perimetrus) prijungti prie jau saugomq objekto patalpq
apsaugos pulto (centrales) galima tik suderinus su Vykdytoju.
4.22Ui: tolimesng objekto apsauge (ilgiau nei vienq valand4 po [vykio) moketi pagal valandin[ ikaini nurodytq
Sios sutarties Individualiose sqlygose, jeigu po signalizacijos suveikimo Vykdyojas uZtikrina objekto apsaug%
kai objekte yra akivaizd[s gaisro, isilauZimo, vagystes poZymiai arba i objekt4 galima netrukdomai patekti
(neuZrakintos durys, neuZdaryti langai ir kt.) iki I objekt4 atvyks UZsakovo atsakingas asmuo ar Vartotojas.
4.23 Yykdyli Vykdytojo ra5tu pateiktas rekomendacijas del objekto saugumo trukumq paSalinimo,

5. Vykdytojo isipareigojimai

5.1. UZtikinti UZsakovo Objekto apsaugene darbo metu:
5.1.1 Gavus i5 UZsakovo objekto signalizacijos (apsaugines, gaisrines ar pavojaus) sistemos suveikimo

prane5im4 [ CSP uZtikrinti reagavimo grupds atvykimq prie objekto ne veliau kaip per 5 min. Atvykimo laikas
pradedamas skaidiuoti nuo prane5imo i CSP gavimo laiko.

5.1.2 Atvykus prie objekto, pagal galimybes, bet nepaLeidliant darbuotojrl saugos ir sveikatos
reikalavimq jeigu saugiam apejimui ar priejimui prie pat objekto trukdo tvoros, statiniai, palaidas Suo ar kitos
kliutys, apZiiireti objektq i5ori5kai,

5.1.3 Pastebejus objekte gaisro, [silauZimo, vagyst€s ar uZpuolimo poZymius, visomis istatymo
leidZiamomis priemon6mis uZtikrinti objekto ir jame esamo turto bei asmenq saugfo saugoti ivykio viet4 iki
atryks UZsakovo atsakingas asmuo ar Vartotojas ir nedelsiant informuoti atitinkam4 specializuot4tarnyb4.

5.1.4 Imtis priemoniq sulaikyti aptiktus objekte ar prie objekto [tartinus asmenis, o sulaikius perduoti
juos atitinkamoms tarnyboms asmenybei nustat54i. Nustadius, kad sulaikytas asmuo yra susijgs su UZsakovu
giminystes rySiais arba darbo santykiais, toks asmuo atitinkamoms tarnyboms gali boti neperduodamas
(UZsakovo atsakingo asmens pageidavimu, i5reik5tu Lodliu, paskambinus sutarties punkte 4.14 nurodytais
telefonais ir prisistadius bei pasakius objekto numeri).

5.1.5 Apie gaut4 signalizacijos sistemos suveikimo pranesimq pagal kuri reagavimo grupe atryko prie
objekto, informuoti telefonu UZsakovo atsaking4 asmeni arba vien4 i5 Vartotojg pagal UZsakovo pateikt4 s4ra5q
(Sutarties priedas Nr. 2). Informavimo fakt4 patvirtina telefoniniq pokalbiq i5klotines. Laikoma, kad Vykdyojas
tinkamai [vykde 5[ [sipareigojim4 jei gavgs signalizacijos sistemos suveikimo prane5imq nedelsiant skambino
UZsakovo atsakingam asmeniui arba Vartotojams ir prane5e apie signalizacijos sistemos suveikim4 pirmam
atsiliepusiam asmeniui i5 UZsakovo pateikto s4ra5o.

5.1.6 Laukti I objektq atvykstandio Vartotojo 1 val. ir, jam atvykus, kartu dar kart4 atidLiai apLinrdti
objekt4.

5.1.7 Palikti objekt4 jeigu atvykus prie objekto ir j[ i5ori5kai apZiiirejus, nesimato akivaizdLitl
[silauZimo, gaisro ar vagystes poZymiq o Vartotojas nerandamas t. y., su juo negalima susisiekti telefonu arba
Vartotojas, kuriam praneSta apie signalizacijos sistemos suveikimq atsisako atvykti I objekta arba Vartotojas,
kuriam prane5ta apie signalizacijos sistemos suveikimq i objekt4 neatvyksta per 1 valandq. Jei matomi objekto
paZeidimo poZymiai, Vykdytojas vykdo fizinp objekto saug4 Sios Sutarties Individualiose s4lygose numaryrq
mokest[.

5.1.8 CSP gavus signalizacijos sistemos suveikimo paneigimo prane5imq nesiqsti arba at5aukti
reagavimo grupg rykstandi4 prie obj ekto.

5.1.9 CSP gavus objekto signalizacijos sistemos gedimo prane5im4 apie tai telefonu informuoti
uZsakovo atsakingq asmen[ arba vien4 i5 vartotojq pagal uZsakovo pateiktQ s4rasq.
5.2 Vykdyti UZsakovo objekte [rengtq apsaugos nuo [silauZimq bei prie5gaisrines signalizacijos sistemos
technines prieZifiros ir remonto darbus:

5.2.1. UZsakovui pranelus apie gedim4 darbo valandomis, esant galimybei signalizacijos sistemq gedimq
Salinimas turi butigdiekamas ne veliau kaip per 4 valandas nuo gedimo nustatymo. Nakties metu signalizacija
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laikinai sutvarkoma, o remontas atliekamas sekandi4 darbo dien4. Visi remonto darbai atliekami tik prie5 tai
suderinus su UZsakovu darbq kain4;
5.3 Vykdytojas, prie5 priimant objektq saugai, dalyvaujant UZsakovui, patikrina objekto saugos aplinkybes bei
signalizacij os sistemos biiklg.
5.4 CSP stebeti ir fiksuoti UZsakovo objekto signalizacijos sistemos atsiqstus prane5imus, 5i4 informacij4 kaupti
ir saugoti ne ilgiau kaip 1 (vienas) mdnes[.
5.5 Vykdytojas, gavQs I CSP signalizacijos sistemos akumuliatoriaus i5sikrovimo prane5im4 apie tai telefonu
informuoja vien4 i5 Vartotojq pagal UZsakovo pateikt4 sqra54.
5.6 UZsakovui telefonu prane5us savo duomenis bei slaptaZod[ arba ra5ti5ku pra5ymu pageidaujant, uZ atskirq
mokesti nurodyt4 Sios Sutarties Individualiose s4lygose , pateikti signalizacijos sistemos pranesimq suvestinp
uZ praejusi laikotarpi bet ne velesn[ kaip 1 m€n. nuo pra5ymo dienos.
5.7 Be atskiro UZsakovo sutikimo Vykdytojas turi teisg pasitelkti I pagalba trediuosius asmenis (subrangovus),
jei tai yra bfltina prisiimtiems sutartiniams isipareigojimams vykdyti. Siuo atveju rizikquZ trediqjq ur-"nr1
veiksmus prisiima Vykdytoj as.
5'8 Per 5 (penkias) darbo dienas po Sios sutarties pasibaigimo, perprogramuoti UZsakovo signalizacijos sistemq
kad ji nesiqstqjokiq prane5imq I CSP.

6. Saliq atsakomybd

6.1 Vykdytojas isipareigoja atlyginti LalqUZsakovui, jei Lala atsirado del Vykdytojo kalt6s, t.y. Vykdytojo
greito reagavimo grupe neatvyko i stebim4 objekt4 per laikq..numatlrt4 Sios Sutarties Individualiose sElygose,
nuo gauto apsaugos sistemos suveikimo signalo CSP. Salys sutaria, kad Vykdytojui paZeiduJ iauo
[sipareigojimus arba vykdant juos netinkamai, jis atlygina UZsakovui savo kalta veikla padarytus nuostolius,
nevir5ydamas Sios sutarties Individualiose s4lygose numatytos sutartin6s atsakomybes ribojamrl dydZiq.
6.2 PrieLastis, del kuriq i5 saugomo objekto [vykdyta materialiq vertybirl vagyste, sunaikintas ar sugadintas
saugomas turtas, bei Zalos (nuostoliq) dyd[ nustato bendra sutarties Salims atstovaujanti komisija. Komisijai
vieningai nustadius Vykdytojo kaltE, turtine Lala (tiesioginiai nuostoliai) UZsakovui atlyginami Vykdytojo
bendrosios civilines atsakomybes draudimo sutarties s4lygU ribose per 35 dienas nuo susitarimo del Zalos
atlyginimo pasiekimo. Nesant vieningos komisijos nuomonds, turtind Zala i5ie5koma Lietuvos Respublikos
[statymq nustat5rta tvarka.
6.3 Jeigu UZsakovas atgauna prarast4 turt4 Vykdytojui (draudimo bendrovei) jau atlyginus nuostolius,
UZsakovas grqLina Vyk$tojui Zalos atlyginimui sumoket4 UZsakovui pinigq sume ar kit4 turt4 jei Zala buvo
atlyginta ne pinigais. Jei Vykdytojui dar neatlyginus UZsakovo patirtos Zalos sulaikomas, iSaiskinamas
nusikaltelis ar kitas del UZsakovo patirtos Zalos kaltas asmuo, UZsakovas del Zalos atlyginimo kreipiasi
tiesiogiai i Lalqpadariusi asmen[.
6.4 Jeigu UZsakovas v6luoja sumoketi Vykdytojui sutartyje numat5rtus mokejimus ([siskolinim{ ilgiau kaip 60
(Se5iasde5imt) kalendoriniq dienq Vykdytojas toliau vykdo savo sutartinius [sipareigojimus, tadiau neatsako uZ
UZsakovo patirt4 Zalq (nuostolius) ivykus vagystei, kitaip pagrobus, sunaikinus ar sugadinus turt4 saugomame
objekte bei kitoki4 Zalq nepaisant to, kad yra Vykdytojo kalte (sutartine atsakomybe). Siame punkte nurnuryta
Vykdytojo atsakomybes i5lyga taikoma iki tol, kol UZsakovas visi5kai padengs [siskolinimq. UZsakovui i5lygos
taikymo laikotarpiu pareiga mok€ti uZ suteiktas objekto signalizacijos sistemos suveikimo signalq stebejimo ir
reagavimo [juos paslaugas i5lieka.
6.5 Vykdytojas neatsako ui,Lalq,padar:srtqlJLsakovo turtui saugant objekt4 jei:

6.5.1 jeigu nuostoliai atsirado ar padidejo del to, kad UZsakovo atsakingas asmuo arba Vartotojas
atsisake atvykti i objekt4 po suveikimo, gavus Vykdytojo prane5im4 detaliai objekto aphituai arba Vartotojai po
suveikimo buvo nepasiekiami telefonu, arba UZsakovas raitu pazymejo, kad (o igaliotus asmenis) informuoti
(i5kviesti) tik esant 5.1.3 punkto s4lygoms

6'5.2 ULsakovas nedelsiant nepraneie Vykdl'tojui apie pastebetus objekto perimetro paZeidimus,
[silauZimo, vagystes ar kito [vykio, del kurio gali atsirasti Vykdytojo sutartine atsakomyb6, poZymiuJ;

6.5.3 UZsakovo tu(as nepateko i signalizacijos sistemos jutikliq zonqar buvo nesaugomose UZsakovui
priklausandiose patalpose;

6.5.4 UZsakovas ivykio vietoje vykde iikinp veikl4 atliko kitus veiksmus su materialin6mis vertybemis,
pinigais ar buhalterines apskaitos dokumentais iki Vykdytojo atsakingo asmens atvykimo;

6.5.5 nuostoliai atsirado iriar padidejo del to, kad Vykdytojas laikesi UZsakovo atsakingo asmens ar
Vartotojq nurodymq;

6.5.6 nuostoliai atsirado irlar padidejo del to, kad UZsakovas neprane5e Vykdytojui apie pastebetus
apsaugos sistemos sutrikimus arba netinkamai eksploatavo apsaugos sistemq

6.5.7 nuostoliai atsirado ir/ar padiddjo del to, kad UZsakovas neivykde Vykdytojo raitu pateiktq
rekomendacijq del objekto trflkumq saugos poZilriu pa5alinimo;

6.5.8 nuostoliai atsirado irlar padidejo del to, kad UZsakovas nevykde sutarties punkto 4.17 nustaty.tq
reikalavimq;

6.5.9 nuostoliai atsirado irlar padid6jo d6l to, kad UZsakovas po fvykio nesiemd visq btitinq priemoniq
Zalai i5vengti ar sumaZinti;



6.5.10 nuostoliai atsirado del kompiuteriniq duomenq [vairiose laikmenose, kitq dokumentq nesvarbu
koks jq i5rai5kos biidas ar forma, sugadinimo, sunaikinimo ar pagrobimo;

6.5.11 sugadintas tik objekto perimetras (langai, durys, spynos, sienos, lubos, grindys, stogas ir pan,);
6.5.12 nuostoliai atsirado irlar padidejo del to, kad UZsakovas nevykde arba netinkamai rykde kitus Sia

sutartimi prisiimtus [sipareigojimus ir tai turejo itakos Zalos atsiradimui;
6.5.13 nustatant uZsakovo Zalos dyd[ nedalyvavo vykdytojo atstovas;
6.5.14 jei [vykis, del kuriq atsirado nuostoliai, fvyko tuo metu, kai buvo taikoma Vykdltojo

[sipareigojimq sustabdymas, i5lyga, numagrta Sios sutarties punkte 6.4;
6'5.15 lalapada$a pagrobus ar sugadinus ir pan. trediqjq Saliq irlar UZsakovo darbuotojq asmeni turt4

(Sis punktas taikomas, kai UZsakovas yra juridinis asmuo);
6.5.16 UZsakovas pateike vykdytojui reikalavim4 atlyginti nuostolius praejus daugiau kaip 30

(trisdesimt) kalendorinirl dienq nuo uZsakovo nuostoliq atsiradimo dienos;
6.5.17 Jeigu I Vykdytojo CSP buvo negauti signalizacijos sistemos suveikimo prane5imai del

aplinkybiq nepriklausandiq nuo Vykdytojo;
6.5'18 nuostoliai atsirado irlar padidejo del to, kad Vykdytojas nespejo atvykti prie objekto per Sios

Sutarties Individualiose s4lygose numat5rt4 laikq del ypatingai blogos kelirlbiikles, atliekamq kelio iemonto
darbq ar blogq meteorologinitl sglygrl.
6'6 Vykdytojas taip pat neatlygina Zalos (nuostoliq) asmeniui, jeigu nukentejusiojo asmens veikoje teismas
nustate jo kaltg, arba jej minetas asmuo pats tydia arba del neatsargumo iSprovokavo iuytl del kurio n"ukentejo;
6.7 Ui: klaidinga signalizacijos suveikimq ivykusi del UZsakov-o kaltes(fdinis pavojaus mygtuko
panaudojimas, tydinis aliarmo suk6limas, palikti atviri langai, palikti gyvlnai saugomoje paialpoje), UZsakovas
moka vykdytojui 14,50 eurq uz kiekvienq reagavimo grupes ekipazo isvaZiavim4.-

7. Papildomos s4lygos

7 'l Jei UZsakovo telefono linija yra dubliuota arba rySys nekokybiskas, prane5imai I pult4 gali veluoti.
7'2 Nutraukus telefono linij4 signalizacijos sistema lieka dirbti vietiniam reLime, jei neirengtas radijo banginis
rySys su pultu.
7.3 Salys sutinka, kad kilnojamqiq kultlros vertybiq bei antikvariniq daiktq s4vokos Sioje sutartyje atitinka
Lietuvos Respublikos 1996 m. sausio 23 d. Kilnojamrljq kulhrros vertybiq upruugo, lstatyme- apibreZtas
kilnojamqjq kultiiros vertybiq bei antikvariniq daiktq sqvokas.
7.4 Pasikeitimq praneSimq tvarka: visi Saliq nurodymai del Sios sutarties privalomi vykdyti, jei jie pateikiami
vienas kitam ra5ti5kai. Pranesimas laikomas tinkamai pateiktas pagal 5i[ sutart[ jei jis guutut iaksu ir kartu
patvirtintas registruotu lai5ku arba tiesiogiai registruojamas pas Vykdytoja. Tinlamai f,ateiktas prane5imas
privalomas laikyti galiojandiu kit4 dien4 po registruoto laiSko guui-o, je1 prane5ime'nenurodyta velesne
vykdymo data..
7.5 Sutarties Salys [sipareigoja nedelsdamos ra5tu pranesti kitai Saliai apie esminiq savo duomenq pasikeitim*
taip pat apie bet kokias kitas aplinkybes (imones pardavim4 imones nernokumq imonei i5keltq Uantroto Uyt6
sprendim4 pertvarkyti, reorganizuoti, likviduoti imonE ir pan.), turindias itakos tinkamam Sios sutarties
ivykdymui. Visi praneSimai yra laikomi tinkamai iteiktais sutarties Salies nurodytu adresu iki to momento, kai
kita sutarties Salis gauna pranesim4 apie pasikeitusi4 [mones buveing. Salis, ne[vykdZiusi Siq reikalavimq negali
pareik5ti pretenzijq ar atsikirtimq, jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus,
neatitinka Sios sutarties sqlygq arba ji negavo praneiimq siqstq pagal tuos relvizitus.
7.6 Salys susitaria ir besalygi5kai patvirtinu, ma jrl tarpusavio santykiams (i5 Sutarties kylandioms teisems,
pareigoms ir atsakomybei) nebus taikomos LR CK XLII skyriaus nuostatos, reglamentuojandios pasaugos
santykius ir pagal jas nebus ai5kinamos visos ar bet kuri Sutarties nuostata, nelriklausomai nuo sutarties
nutraukimo ir negaliojimo.
7.7 ULsakovas sutinka ir patvirtina, kad visi pokalbiai Vykdytojo CSP telefono linija, skirta Vartotojq ir CSp
operatoriaus pokalbiui, butq Vykdytojo fiksuojami, archyvuojami ir saugomi VytOytolo nuoZifira"nustarytq
laikq.
7.8 Salys sttsitaria ir patvirtina, kad telefoniniq pokalbiq ira5ai, faksimiliniai ir elektroninio pa5to praneiimai bus
laikomi irodymais Saliq tarpusavio ginduose.

8. Nenugalimos jdgos (force majeure) aplinkybds

8.1 Salys neatsako uZ visi5kq ar dalin[ savo isipareigojimq pagal 5i4 sutart[ nevykdym4 jei tai ivyksta del
nenugalimos jegos aplinkybiq veikimo.
8'2 Sllys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis
"Atleidimo nuo atsakomybes, esant nenugalimos jegos (force majeurej aplinkybems" taisyklemis.
8.3 Salis, kuri del nepugalimos. jegos ulrinkyui,r-nrguti ,.ykayti prisiimtqlsipar"igo;iir1u ptiuuro nedelsiant
ispeti kit4 SalLapppaugalimos jegos aplinkybiq atsiridimq-bei jq itaka sutarties vykiymui
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9. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

9,I Sutartyje numatytti Vykdytojo teikiamq paslaugq kainos nurodytos Sios sutarties lndividualiose s4lygose.
9.2 Visi Sioje sutartyje nurodyti mokesdiai pateikti be PVM. Taikomas s4skaitos i5ra5ymo metu galiojantis
standartinis PVM tarifas.
9.3 Atsiskaitymai pagal5i4 sutart[ vykdomi bankinio pervedimo bfldu arba grynais pinigais per 30 darbo dienq
nuo s4skaitos - faktdros gavimo dienos.
9.4 UZsakovas pasirenka S4skaitos - fakturos pateikimo bfld4 kuris nurodytas Individualiose s4lygose. Jeigu
UZsakovas per 20 (dvide5imt) dienq nuo einamojo menesio pabaigos, per kur[ buvo suteiktos paslaugos,
neprane5a Vykdytojui, kad jis negavo s4skaitos - faktfrros, laikoma, kad UZsakovas j4 gavo ir jam taikomos
visos sutartyje numagrtos pareigos, susijusios su atitinkamos s4skaitos - faktfiros apmokejimu.
9.5 Jei UZsakovo objektas i pult4 prijungtas pirmoje einamojo menesio puseje, (t.y. 1-15 men. dienos) mokestis
imamas uZ piln4menes[.
9.6 Jei UZsakovo objektas I pult4 prijungtas antroje einamojo menesio puseje, (t.y. nuo 15 d. iki paskutines
menesio dienos) m€nesinis mokestis uZ t4menes[ sumaZeja perpus.
9.7 Pasikeitus bendrajam kainq ir tarifi.1 indeksui, ivedus naujus arba pakeitus esamus valstybinius mokesdius,
sutartinis atlyginimas gali bUti proporcingai keidiamas.
9.8 Jeigu uZsakovas veluoja moketi pagal nustatyt4 termin4 tai Vykdytojas turi teisp skaidiuoti UZsakovui
delspinigius - po 0,03Yo uZ kiekvien4 uZdelst4 dienq.
9.9 Nuo objekto paskirties, saugojamo ploto pasikeitimo bei signalizacijos sistemos rekonstrukcijos dienos Salys
gali keisti mdnesin[ mokesti keisdamos Sios sutarties Individualias s4lygas.
9.10 Signalizacijos sistemos rekonstrukcijos darbq kaina apskaidiuojama ivertinus sugai5t4laik4 ir panaudotas
medZiagas. Tai fiksuojama Siq darbq ataskaitoje, kurios pagrindu, suderinus su UZsakovu, i5ra5oma s4skaita.
9.1 I Signalizacijos sistemos gedimq Salinimo darbq kaina apskaidiuojama ivertinus panaudotas medZiagas. Tai
fiksuojama Siq darbq ataskaitoje, kurios pagrindu, suderinus su UZsakovu, i5ra5oma s4skaita.
9.12 Signalizacijos sistemos technines prieZiiiros ir programavimo darbq kaina nustatoma Sios sutarties
Individualiose s4lygose.
9.13 Jei UZsakovas pageidauja, uZ Sios sutarties Individualiose sqlygose numatlrt4mokest[Vykdytojas pateikia
archlvini i5ra54 apie apsaugos sistemos pridavimo stebdjimui ir at5aukimo (signalizacijos sistemos i5jungimo)
bei suveikimo laik4 bet ne velesni kaip I (vieno) kalendorinio menesio.

10. Konfidencialumas

10.1 Salys susitaria, kad visa informacija, perduota kitai Saliai arba tapusi jai Zinoma vykdant 5i4 sutarti yra
konfidenciali ir negali bfrti atskleidLiama trediosioms Salims be kitos sutarties Salies sutikimo, i5skyrus istatymo
arba Sios sutarties numat5rtus atvejus. Vykdytojas turi teisq be atskiro Kliento sutikimo atskleisti minet4
informacij4 tiems tretiesiems asmenims, kuriems Sioje sutartyje numafrtais atvejais paveda vykdlti dali savo
isipareigojimttr tadiau tik tiek, kiek reikia tokiems isipareigojimams vykdyi.

11. Sutarties galiojimas

11.1 Sutartis isigalioja nuo2016-02-01 ir galioja iki 2017-01-31.
11.2 {sigaliojus Siai Sutardiai, visi ankstesni Sufi.f ZoAiniai ar ra5ytiniai susitarimai del Sios Sutarties dalyko
nustoja galioti.
11.3 Pasira5ius terminuotq sutarti terminas nurodomas individualiose s4lygose. Jeigu likus vienam menesiui iki
Sutarties galiojimo pabaigos nei viena i5 Saliq raitu nepranesa apie jos nutraukim4 Sutarties galiojimas
pratpsiamas dar vieneriems metams.
11.4 Bet kuri sutarties Salis gali nutraukti 5i4 sutarti ra5ti5ku prane5imu persp€jusi kitq 5al[ prieS 30 dienq iki
pageidaujamos nutraukimo datos. Jei Salys neturi viena kitai pretenzijq ar yra pilnai tarpusaq'je atsiskaidiusios,
galima nutraukti sutarti nepasibaigus 30 dienq terminui.
11.5 Vykdytojas turi teisg viena5ali5kai nutraukti sutarti apie tai ra5tu [spejgs UZsakov4 prieS 5 (penkias)
kalendorines dienas, jei UZsakovas laiku neatsiskaito uZ paslaugas, paLeidLia kitas Sios sutarties s4lygas ar
atsisako sutarties nustagrtais atvejais suderinti atlyginimo uZ suteiktas paslaugas dydi.
11,6 Be Sioje sutartyje nurodytq pagrindr6 Vykdytojas gali viena5ali5kai nutraukti sutart[ tuo atveju, kai
UZsakovas nustoja valdyti objektq.
11.7 Gindai, kylantys i5 Sios sutarties sprendZiami Salir1 susitarimu, o nesutarus per vien4 menesi - teismine
tvarka.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Jeigu keidiasi Sutarti pasira5iusiq Salirl juridiniai adresai, banko s4skaittl numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai
Salys privalo apie tai informuoti viena kitq. Salis, neivykdZiusi Siq reikalavimq negali pareik5ti pretenzijq ar



atsikirtimq, jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sglygrt
arba jog ji negavo prane5imr5 siqstq pagal tuos rekvizitus.
12.2 Sutarties sqlygos gali buti pakeistos ar papildytos tik ra5ytiniu Saliq susitarimu. Sie susitarimai yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
12.3 Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
12.4 Gind,ai tarp Saliq vykdant Sutarti sprendZiami derybq keliu. Tuo atveju, kai gindai Saliq derybomis
nei5sprendZiami, juos nagrindja teismas, pagal Vykdytojo buveinds, nurodytos vie5ame registre, viet4.
12.5 Atvejais, kuriq nenumato 5i sutartis, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojandiais [statymais.
12.6 Salys patvirtina, kad 5i4 Sutarti pasira5o tinkamai igalioti Saliq atstovai.
12.7 Sutartis sura5yta dviem vienodqjuriding gali4turindiais egzemplioriais, kiekvienai Saliai po vien4. Salys
pasira5o ant kiekvieno Sutarties irjos priedq lapo.

13. Sutarties priedai

13.1 Priedas Nr.1 - Signalizacijos sistemos vartotojq taisykles.
13.2 Priedas Nr.2 - Duomenys apie objekt4 ir vartotojus.

14. Sa[q adresai ir para5ai

Vykdytojas: Registracijos adresas TilZ€s g. 33, Siauliai;
Buveines adresas Radvili5kio g. 668, LT-76366 Siauliai
Telefonai 464746.faks.552923:
Banko s4skaita
Banko s4skaita
Banko s4skaita

[mones kodas
PVM mokdtojo kodas
El.pa5tas:.

UZsakovas: Buveinesadresas
Telefonai
Banko s4skaita Nr.
Banko pavadinimas
Banko kodas
{mones kodas

Nr. LT3073000I0002392603, AB "Swedbank", banko kodas 73000;
Nr. LT64718000002146707 6, AB,,Siauliq bankas", banko kodas 71 800
Nr. LT084010044201036676, AB,,DNB bankas", banko kodas 401 10
145654589;
LT4565458t1
siauliu. sauga@splius. lt
TilZes g. 63 b, Siauliai
55 30 82
LT637180000001 130462
AB ,,Siauliq bankas"
71800
145746984

PVM moketojo kodas
El.pa5tas 

tl 
spc@siauliai.lt
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