Telia Lietuva, AB
Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius
Kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras
GEOGRAFINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMOSI SUTARTIS Nr. __________________
201__ m. __________ ___ d.
Vilnius
Telia Lietuva, AB (toliau tekste – Teikėjas), pagal ____________ (atstovavimo pagrindas) atstovaujama
______________________ (pareigos, vardas, pavardė),
ir
UAB „__________“ (toliau tekste – Gavėjas/Operatorius), pagal ____________ (atstovavimo pagrindas) atstovaujama
______________________ (pareigos, vardas, pavardė),
atsižvelgdamos į Gavėjo prašymą gauti prieigą prie Tiekėjo geografinės informacinės sistemos (toliau – GIS)
toliau kartu ir atskirai vadinamos Šalimi arba Šalimis,
sudarė šią GIS naudojimosi sutartį (toliau tekste – Sutartis):

1.

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

GIS – geografinė informacinė sistema, kurioje Operatorius/Gavėjas gali matyti ryšių kabelių kanalų sistemos (toliau – RKKS)
geografinį išsidėstymą.
Geografinė teritorija – pagrindinis administracinis – teritorinis vienetas Lietuvoje, kurį sudaro 60 Lietuvos savivaldybių.
Teikėjas − Sutarties Šalis (Telia Lietuva, AB), kuris suteikia prisijungimą prie GIS ir teikia duomenis.
Gavėjas/Operatorius − Sutarties Šalis, kuriam suteikiamas prisijungimas prie GIS.
Trečiasis asmuo – išorinė įmonė, pagal sutartį su Telia vykdanti GIS programinės įrangos plėtrą ir priežiūrą.
2.

SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartimi Teikėjas įsipareigoja atlygintinai teikti Gavėjui prieigą prie Tiekėjo GIS (toliau tekste – paslaugos).
2.2. Gavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už paslaugas ir naudoti gautus duomenis tik
Sutartyje nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka.
3.

DUOMENŲ TEIKIMO JURIDINIS PAGRINDAS

3.1. Teikėjas teikia asmens duomenis Gavėjui vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 21
straipsnio 1 dalies 8 punktu.
3.2. Gavėjas gauna duomenis iš Teikėjo pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 8
punktu.
4. DUOMENŲ TEIKIMO TIKSLAS
4.1. Teikėjas įsipareigoja teikti Gavėjui prisijungimą prie GIS ir joje esančius duomenis tik užsakymui dėl vietos ryšių
kabelių kanalų sistemoje techninių galimybių tyrimo paruošimo ir pateikimo tikslu, o Gavėjas įsipareigoja naudoti duomenis
tik šiuo tikslu. Ši Sutartis sudaroma tik po to kai Gavėjęs pasirašo su Teikėju Infrastruktūros nuomos sutarties vietos ryšių
kabelių kanalų sistemoje priedus, priedėlius ir jų papildymus.
5.

DUOMENŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

5.1. Teikėjas duomenis teikia Gavėjui pagal 1 priedo „Prisijungimo prie GIS ir duomenų naudojimo paslaugos teikimo
sąlygos“ ir instrukcijos sąlygas.
5.2. Gavėjas įsipareigoja savo lėšomis įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti GIS
duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
6.

PAKEITIMAI, PATIKSLINIMAI

6.1. Bet kokie pakeitimai, susiję su vienos iš Šalių teisinio statuso, pavadinimo, adreso ar kitų rekvizitų pakeitimais ar
patikslinimais, pranešami kitai Šaliai raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakeitimo dienos.
6.2. Gavėjas įsipareigoja informuoti Teikėją apie bet kokį pastebėtą gautų pagal Sutartį duomenų neatitikimą ar klaidas
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių neatitikimų ar klaidų nustatymo dienos.
7.

APMOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

7.1. Teikėjas turi teisę vienašališkai keisti paslaugų mokesčius ir/ar paslaugų teikimo sąlygas apie jų pasikeitimus
informavęs Gavėję (paskelbęs viešai Teikėjo puslapyje www.telia.lt//verslui) prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki šių
mokesčių ar sąlygų pakeitimo.
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7.2. Gavėjas Sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitęs su Teikėju įsipareigoja sumokėti 0,02 proc. (dviejų šimtųjų
procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną.
7.3. Gavėjas už suteiktas paslaugas Teikėjui apmoka šios Sutarties prieduose nustatyta tvarka.
8.

DUOMENŲ NAUDOJIMO TVARKA

8.1. Gavėjas įsipareigoja naudoti duomenis tik Sutartyje nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka.
8.2. Tretiesiems asmenims duomenys negali būti atskleisti arba negali būti suteikta kitokia galimybė bet kokia forma su
jais susipažinti, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Šiame punkte nustatytas įsipareigojimas netaikomas, kai
Gavėjas duomenis atskleidžia ar suteikia tretiesiems asmenims kitokią galimybę su duomenimis susipažinti tiek, kiek tai
susiję su Sutartyje nurodytu duomenų teikimo tikslu.
8.3. Gavėjas įsipareigoja užtikrinti gautų duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis.
8.4. Gavėjas neturi teisės pavesti Sutartį vykdyti tretiesiems asmenims.
9.

ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Gavėjas, pažeidęs Sutarties 8 skyriaus nuostatas, privalo sumokėti Teikėjui 20 000 (dvidešimties tūkstančių) eurų
baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį ir atlyginti visus su pažeidimu susijusius nuostolius.
9.2. Už kitų Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
9.3. Ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, nesusitarus − Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Teikėjo buveinės vietą.
10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA IR JOS PATEIKIMAS
10.1. Šalys susitaria, kad Sutarties nuostatos, išskyrus komercinę paslaptį sudarančią ar kitą Sutartyje nurodytą
konfidencialią informaciją, yra viešos.
10.2. Šalys susitaria, kad konfidencialia informacija laikoma bet kokia su Sutarties įsipareigojimų vykdymu susijusi
informacija, vienos Šalies perduota kitai rašytine, elektronine ar žodine forma, kai jos perdavimo kitai Šaliai metu nurodoma,
kad tai yra konfidenciali informacija, išskyrus 3 punkte nurodytus atvejus.
10.3. Informacija nelaikoma konfidencialia, jeigu ji:
10.3.1. yra viešai prieinama, išskyrus atvejus, kai viešas prieinamumas tapo galimas dėl Sutarties ar teisės aktų
pažeidimo;
10.3.2. vienai iš Šalių teisėtu būdu tapo žinoma iki Sutarties pasirašymo;
10.3.3. atskiru rašytiniu Šalių susitarimu pripažinta nekonfidencialia;
10.3.4. pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti laikoma konfidencialia.
10.4. Šalis tretiesiems asmenims konfidencialią informaciją gali atskleisti tik su rašytiniu kitos Šalies sutikimu ar įstatyme
numatytais atvejais. Kiekviena iš Šalių yra atsakinga, kad jos darbuotojai, patarėjai, konsultantai ar kiti susiję asmenys,
kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista dėl jų užimamų pareigų, šią informaciją naudotų tik tiems tikslams, dėl kurių
ji buvo atskleista ir neatskleistų jos tretiesiems asmenims.
10.5. Šalys privalo imtis visų būtinų konfidencialios informacijos apsaugos priemonių, kurių imtųsi savo pačių
konfidencialiai informacijai apsaugoti, kad ši informacija netaptų žinoma tretiesiems asmenims. Šalys nedelsdamos turi
informuoti viena kitą apie konfidencialios informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims atvejį arba įtariamą konfidencialios
informacijos atskleidimą, kuris įvykdytas pažeidžiant Sutarties nuostatas ir imtis reikiamų priemonių užkirsti kelią galimai
žalai.
10.6. Jei Šalis, pažeisdama Sutarties nuostatas, tretiesiems asmenims atskleidžia Sutartyje nurodytą konfidencialią
informaciją, ji atlygina kitai Šaliai visus nuostolius, susidariusius dėl konfidencialios informacijos atskleidimo.
10.7. Šios Sutarties nuostatos dėl konfidencialios informacijos atskleidimo galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu.
11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
11.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties sąlygų nevykdymą, vykdymą ne laiku ar netinkamą vykdymą, jeigu
Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos ne laiku, ar netinkamai vykdomos dėl neišvengiamų ir nenuspėjamų
aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo ir nepriklausančių nuo Šalių valios, kurių jos negalėjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu bei negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti.
11.2. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), privalo raštu apie tai informuoti kitą Šalį per 10 (dešimt)
darbo dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo pranešančiosios (t.y. nenugalimos jėgos aplinkybes (force
majeure) patiriančios) Šalies atžvilgiu dienos. Laiku to nepadariusi Šalis praranda galimybę remtis nenugalimos jėgos
aplinkybių (force majeure) laikotarpiu iki pranešimo apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) pateikimo kitai
Šaliai dienos.
11.3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) tęsiasi ilgiau kaip tris mėnesius, bet kurios Šalies rašytiniu
reikalavimu (pranešimu), perduotu kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki Sutarties nutraukimo dienos, Sutartis
gali būti nutraukta arba jos vykdymas sustabdytas. Šiuo atveju nė viena Šalis neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti
patirtus nuostolius.
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12. TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PERDAVIMAS
12. Nė viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ar įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, be raštiško kitos Šalies sutikimo,
išskyrus teisių ir įsipareigojimų perleidimą susijusiai įmonei ir/ar teisėtam teisių perėmėjui pagal teisės aktus. Šios
nuostatos pažeidimu nelaikomi atvejai, kai Teikėjas, vykdydamas Sutartį, paveda atlikti tam tikras funkcijas ar darbus
tretiesiems asmenims likdamas visiškai atsakingas Gavėjui.
13.SUTARTIES GALIOJIMAS
13.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 20 m. d.
13.2. Sutartis netenka galios:
13.2.1. kai baigiasi jos terminas ir ji nepratęsiama;
13.2.2. kai Šalys susitarė nutraukti Sutartį;
13.2.3. kai viena Šalis nutraukia Sutartį 13.3 punkte nurodyta tvarka;
13.2.4. kai bent viena iš Šalių netenka teisės tvarkyti duomenis.
13.3. Sutarties nutraukimo tvarka:
13.3.1. Teikėjo iniciatyva:
13.3.1.1. įspėjus Gavėją raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jei Gavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį (laiku
neapsiskaito už paslaugas, nesilaiko instrukcijų ir paslaugos naudojimosi sąlygų bei kt.);
13.3.1.2. kitais atvejais, apie tai informuodamas Gavėją raštu prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties
nutraukimo.
13.3.2. Gavėjo iniciatyva:
13.3.2.1. įspėjus Teikėją raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jei Teikėjas iš esmės pažeidžia Sutartį;
13.3.2.2. kitais atvejais, apie tai informuodamas Teikėją raštu 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties
nutraukimo.
13.4. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei kita Šalis pažeidžia Sutartį ir nesiima priemonių pažeidimui
pašalinti per 30 (trisdešimt) dienų nuo reikalavimo jį ištaisyti gavimo.
13.5. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik Šalims raštu pakeitus ar papildžius Sutartį.
13.6. Sutarties pasibaigimo atveju Gavėjas privalo sunaikinti visus duomenis, gautus pagal Sutartį per 5 (penkias) dienas
ir per 5 (penkias) dienas raštu pranešti Teikėjui apie duomenų sunaikinimą.
13.7. Jei Gavėjas nevykdo savo mokėjimo įsipareigojimų (esminis Sutarties pažeidimas) ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų
ar yra paskelbtas nemokiu, Teikėjas, informavęs Gavėją raštu prieš 5 (penkias) dienas, gali nutraukti Sutartį.
14. PRIEDAI IR EGZEMPLIORIAI
14.1. Sutarties neatskiriami priedai yra:
14.1.1. Prisijungimo prie GIS ir duomenų naudojimo paslaugos teikimo sąlygos (1 priedas);
14.1.2. Kainoraštis (2 priedas);
14.1.3. Instrukcijos (3 priedas). Instrukciją, kaip naudotis GIS Teikėjas paruošia ir pasirašo su Gavėju ne vėliau,
kaip įdiegiamas prisijungimas prie GIS.
14.2. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
15. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Teikėjas
Telia Lietuva, AB
Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius
Kodas 121215434
PVM mok. kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje už suteiktas
paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.telia.lt
________________________
Vardas, pavardė, pareigos
A. V.

Gavėjas
Įmonės pavadinimas
Gatvė, Nr. , pašto indeksas , miestas
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita − sąskaitos numeris
Tel. numeris , fakso numeris

_______________________
Vardas, pavardė, pareigos
A. V.
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1 priedas
prie 201__ m. __________ ___ d.
Geografinės informacinės sistemos naudojimosi sutarties Nr. ______________

PRISIJUNGIMO PRIE GIS IR
DUOMENŲ NAUDOJIMO PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS

1.

2.

Teikėjas įsipareigoja įdiegti prisijungimo prie GIS paslaugą per ___ (____________) mėnesius nuo mokesčio už
GIS paruošimą (pritaikymą) operatoriams sumokėjimo (Sutarties 2 priedas) dienos, jei Telia ir Operatorius (-iai)
nesusitarė kitaip, įsigaliojus Sutarčiai.
Prisijungimo prie GIS ir duomenų naudojimo paslaugos teikimo sąlygos:
2.1. Teikėjas konkrečiam Gavėjui (vartotojui) prisijungti prie GIS suteikia prisijungimo duomenis.
2.2. Gavėjui pateikiama instrukcija kaip prisijungti ir naudotis GIS sistema.
2.3. Duomenų paieška (taškas „A“ - taškas „B“) GIS‘e vykdoma (iki) 1 km ribose, konkrečios geografinės teritorijos
mastu.
2.4. Prisijungimo prie GIS sesijos laikas 3 val. Pasibaigus 3 valandoms nuo darbo pradžios, sesija GIS‘e uždaroma.
Gavėjas (vartotojas) informuojamas apie pasibaigusį laiką.
2.5. Kitos sąlygos: _______________________________________________ (kitų teikimo sąlygų aprašymas).

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Teikėjas
Telia Lietuva, AB

Gavėjas
Pavadinimas

Pasirašyta el. parašu ____________
(Parašas)
______________________________
(Vardas, pavardė)

Pasirašyta el. parašu _____________
(Parašas)
______________________________
(Vardas, pavardė)
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2 priedas
prie 201__ m. __________ ___ d.
Geografinės informacinės sistemos naudojimosi sutarties Nr. ______________

1.

KAINORAŠTIS IR ATSISKAITYMO TVARKA
Prisijungimo prie GIS ir duomenų naudojimo paslaugos kainos:

Eil.Nr.

Paslaugos rūšis

Mokestis, Eur be PVM

1.

Preliminarus vienkartinis mokestis už GIS paruošimą (pritaikymą) operatoriams*

2.

Mėnesio mokestis už naudojimąsi GIS**

3.

Vienkartinis mokestis už mokymus, kaip naudotis GIS sistema (1 val. mokestis)***

87,000.00
300.00
11.00

* Preliminarus vienkartinis mokestis už GIS paruošimą (pritaikymą) operatoriams yra būtina sąlyga techninių galimybių
suteikti prieigą GIS įgyvendinimui.
* GIS paruošimas (pritaikymas) Operatoriams atliekamas vieną kartą, nepriklausomai nuo Operatorių skaičiaus (sumoka
pirmas Operatorius (-iai)/asociacija), jei Telia ir Operatorius (-iai) nesusitarė kitaip.
* Vienkartinis mokestis gali būti perskaičiuojamas pasikeitus Telia tiekėjui ir/ar pasirašius Teliai ir Tiekėjui naują sutartį dėl
GIS programinės įrangos plėtros ir priežiūros.
*Jei pirmam Operatoriui (-iams) sumokėjus preliminarų vienkartinį mokestį už GIS paruošimą (pritaikymą) operatoriams, yra
suteikiama prieiga prie GIS kitam Operatoriui, Teikėjas perskaičiuos Gavėjo lėšomis sumokėtą preliminarų vienkartinį
mokestį, kad visos išlaidos, susijusios su minėtų darbų atlikimu, būtų paskirstytos visiems Gavėjams, kurie naudosis GIS,
proporcingai pagal už bendro naudojimo prieigos paruošimą/suteikimą prie GIS patirtų išlaidų grąžinimo (kompensavimo)
pirmajam Gavėjui taisykles.
**Mėnesio mokestis taikomas Operatoriui pradėjus naudotis GIS (nuo prisijungimo prie GIS duomenų suteikimo dienos).
Mėnesio mokestis dalinamas proporcingai iš Operatorių skaičiaus, kurie sudaro Sutartį. Mėnesio mokestis perskaičiuojamas
remiantis 3.2. punktu.
*** Mokestis taikomas tik Operatoriui pageidaujant mokymų.
Mėnesio mokestis už naudojimąsi GIS pradedamas skaičiuoti nuo prisijungimo prie GIS duomenų suteikimo datos.
Teikėjas turi teisę vienašališkai:
3.1. peržiūrėti šiame priede nurodytus prisijungimo prie GIS ir duomenų naudojimo paslaugos kainas, pasikeitus paslaugos
sąnaudoms ir/arba
3.2. perskaičiuoti mėnesio mokestį už teikiamą paslaugą kiekvieną kartą pasirašius Sutartį su nauju Operatoriumi arba
esamam Operatoriui nutraukus Sutartį. Mėnesio mokestis už naudojimąsi GIS perskaičiuojamas/koreguojamas nuo
sekančio mėnesio pradžios.
4.
Visi mokesčiai už paslaugas nurodomi be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra
papildomas mokestis ir skaičiuojamas pagal galiojančius LR įstatymus.
5.
Teikėjas iki 10 (dešimtos) kiekvieno kalendorinio mėnesio dienos išrašo ir išsiunčia Gavėjui PVM sąskaitą faktūrą ar
kitą mokėjimo dokumentą (toliau šiame priede – sąskaita) už paslaugą, suteiktą Gavėjui per ataskaitinį laikotarpį.
6.
Jei per 5 (penkias) dienas nuo 3 punkte aptarto sąskaitos išsiuntimo termino pabaigos Teikėjas negauna Gavėjo
pranešimo, kad jis negavo išsiųstos sąskaitos už suteiktą paslaugą, laikoma, kad išsiųsta sąskaita yra įteikta Gavėjui
ne vėliau kaip kitą dieną po paskutinės 3 punkte apibrėžto sąskaitos išsiuntimo Gavėjui termino dienos.
7.
Gavėjas turi mokėti už paslaugas pagal Teikėjo pateiktą sąskaitą į joje nurodytą Teikėjo sąskaitą banke iki paskutinės
kito (einančio po ataskaitinio laikotarpio) mėnesio dienos, jeigu sąskaitoje nenurodyta kita atsiskaitymo data.
8.
Teikėjas paslaugos vienkartinio mokesčio kainą įtrauks į pirmo mėnesio, per kurį Gavėjui bus teikiama paslauga,
sąskaitą.
9. Suteikus ar nutraukus paslaugą ne pirmąją kalendorinio šios Sutarties galiojimo mėnesio dieną, už kiekvieną to mėnesio
dieną Gavėjas moka už paslaugos teikimą po šiame priede nurodytos kainos dalį, apskaičiuotą už vieną kalendorinę
atitinkamą (paslaugos teikimo pradžios ir pabaigos) mėnesio dieną. Paslaugos suteikimo ir nutraukimo dienomis
mokama visa dienos kaina už paslaugos teikimą.
10. Nepaisant to, kaip bus nurodyta Gavėjo, visi Gavėjo mokėjimai pagal šią Sutartį bus paskirstomi šia tvarka: Teikėjas
pirmiausiai Gavėjo mokėjimą skiria sumokėti palūkanoms, apskaičiuotoms iki Gavėjo mokėjimo gavimo dienos, vėliau
sumokėti netesyboms, vėliau – pagrindinei prievolei įvykdyti.
2.
3.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
Teikėjas
Telia Lietuva, AB

Gavėjas
Pavadinimas

Pasirašyta el. parašu ____________
(Parašas)
______________________________
(Vardas, pavardė)

Pasirašyta el. parašu _____________
(Parašas)
______________________________
(Vardas, pavardė)
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